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 نوفلا ر او

 یسهعوم یسهتلوک اف قوقح _

۱۳۳۶-۳۲ 

 ۱۷ سا





 ك ۰۰ 1

 یوم ی تلر لاذ ووم

 ۱ ` لاص YT تام ۱۳

 یخ تلر 4 و

 ییسهنوقوم لئاسر نونفلاراد ها ةناددحم تمه رب روربم « یراظن همومع فراعم

 شمروک یلاع لیصحت كنایرشن و « ینکیدتبا بیقعت هیاغرب یملع ًارصحنم نکردیا سیسأت
 هدلاح وش . ردشمریدلس ینکیدلیا وزرا یتسلوا مداخ هتسهدافتسا كرانانلوم هدکمروک و

 ناوروت یک ینغتسم ندنایبو یییطكپ . رد هرکف تالمکت « هیماع تایقرت « هنکی یا
 ا لع صوصخابو كملع : یدیا ديقمو مزال يحشرصت كن هطقنوب

 < یامجا ۶ یساس« یرادا ء قوقح ندو کاو اع لا او ۴
 كج هديا لق "هلاحا هسرزوا تاعوضوم طع - ناهج انداعو فلت كب یلام « یداصتقا

 کا مزال یسمالوا یلما ر هقشاب ندنسیرحم هبملع قیاقح «كفراعم نیسدنم

 : هجنلک هاسر كجمابرو هبهعوم نوچا نیمطل ینهماغوب

 لوس کیا ( یداصتقا ) یرکید « ( قوقح ) یرب « « یسهعومم یسهنلوک اف قوقح »
 عونترب نکما امهم هدهدنرلهلات تمس - هدنسجنرب ندرلنو را ا اوتخا یمسق
 و ینکیا « « هصوصخ در » مه « « هماع قوقح » مه - هرزوا کر

 . ردقجهنولو ینالاقمو ثحام « تالام » كركو « تایداصتقا » كرك

 ندنرلکجهربدتا رشن هدنلکش ناک ےکم هجمربا ی را « یراسردم هتلوک اف

 تاقفدو تاعش شالدا e اهدو هنتسماعلو رلیزاب هدنزرط سرد هدهعوم



 یمهعوم# یمسهتلوا اف قوقح 4

 اع یو یه دارو در کاو اک ج ر هدنوجا رتوو اجا
 . ردقجهولوا انتعا هتسلدا

 لصاح ناکماو موزلو هرکوص ندنرامس-ق هبملع تالاقم نالوا حاضیا كنهعوم
 ا راعشا هدءراس كللعو هدر تکلع هرزوا كعا قلعت هداصتفا قوقح هک داوا

 و حل هوا دے (تاساتک رر یوا فاو تارام هدنفع رابآ

 سر ال « شعا تعطف یک بوعا قمل به یواحد تور تسدرد هش

 نناوق هجاایدل . ردکجهلبدیا جرد هدتاعلاطم هدنقح (کاح تاررقم ) شلک هلاح
 :ردکح هلس هنولوا هوالع هدنلاح قئاثو هدیرلنالوا مهم ًاملع ندهلود تادهاعمو هلدع

 ذاختا لوصا «یربشن هلیسهرص یراعیدوت ے رات هنتباتک هبریرحت هاد ته كنالاقم

 ردشع ولوا

 ےک ےک



 قوقح مسق
 دامجا و قییطن

 دوخاب

 اض و اوتف

 مکح رب عوضوم «اهقف قوجرب هکریلیروک هسریلیدبا بقعآ هلرظنرب یلتقد هقف رات

 ینجارختسا ندهمولعم لدا كنعرش مکح رب لوهج هليا یطت هسان تالماعم كنعرش
 رب هقشاب ندنسیرح مکحرب لمت رادم كلمت هلبامکح دوجوم ینعی راشم ر دشیراق هنر رب
 هکردرل همر و نادم هغاقشیراقرب هلو كناهقفو .ردراشماع التاق هنتملکقیرف ینفیدل وا یش

 رهو هدرودره ینسهقوقح تابسانم كرشبو عساو تیغ هلیرابتعا ساسا یراقیطت هاد
 . ردششارب راد تیاغ ینرلتلومعم هحاس كنهبعرش ماکحا نالوا یفاک همیظنت هدطحم

 تاحابتحاذل رصع كن ةع رش هنود ماکحا ید ندفلراد ثدح <« یینص « یخراع و

 قلوایمعا اهبامرب ماود دبا ثكتساسلا « قرالوا لصاح یاهذ ینیدالوا بسانتم هاسهمدم

 . ردشملج | یناقهلس ENE EE لحسمعرش ناو مهلمو لزنمهرزوا

 « هدصقم ر بصم تیاغ ی هد روصو كیاهتف : هک ادا صرع قه وش

 یتقبطل لحم كیهمعرش ماکحا کنوج را كعا لمح هب هشبادب | هر كرو "ةققح

 . ردنکد یراک كنشکیه كمليبهديا ماکحا طابتسا ندهدوجوم "هلداو كنا نیعت یقح

 عالطا هلقح هیداعمو موهقم هلس كتم ر ندا خیل هحارص یی رش مکح 5

 كماکم ره قالطالاللعو راکنا یوم موزل كتاقكو تلها فاصوا هدرانانولو هدنساغدا

 یکجا ےک یدک توت ر یرشل تح « ییعرش مکح زب یوا کد

 مکح رب کناه د ا ا نا اف یاطخر یہدب كممانا اعدا

 ر هداعلاقوف كنبرادتقا طاتتسا یوه هنمض ماکحا عرفتم اکا ندعرش "یساسا

 ا ملت ینیدل وا جانم هعسو دهج ر هداعلاقراخ « هفوقو

 f) تر لک دشودهدش و طاتحا ر هلصف ك ندنموزل هد راهشیدن | قح9 « كد اهقف قحا



 یتهعوم یس# )وک اف قوتح د ^

 یرلکدهلبا قییضت هجرد كوص ینلومش ۀحاس كلهبعرش ماکحا قرالوا یسهجیت كلونو
 رد ی

 هکرربدلس یران | تربح نایاشو بیرغ هجردوا كنهناطرفم دشت و هقف خراب

 هلکمهمهدیاسفن منم ندکغا لیګ یتعواطمون نایرهتسوک هفوقو و تیاها هدملع ناسنا

 .رولوارثتمهلتیمسمض لاکیخد ندهفسّوم ج اتنناغود ندنسیدنسپ لکشم طرف كناهقف رار
 n رد کار رحم قم رس

 اس هدیانیعت ینهلماعءایو و فر «ینهئداحرب «ینهدامرپ نالوا لخاد "ةحارصو

 جداخآیهاظ ندمکح یفیدلوا یوتح كنتم رب « هلا قوقحو یملع فوقو یضتقم نوجما
 «كناتداح وتالماعم ندا اضتفا تح نالرا لماق یراعاحرا کوا هدتققح هدلاح یراق دلاق

 ءقوج ندنرکیدکی هملع *یعاسمو تیلعا كجروکم وزا نوجما ی كناکرحو داوم
 . ردیاقرف قوح كب

 كنهعرش ماکحاو شمهلدالوق مازتلالاب ندنفرط اهقف هکردیهمدب «توافت وب هتشيا

 قرانولوا تکرح یکش عا جاتح هبیعرش داتجا هدراکو لاحره یتسانم نییعتهلیا تانداح

 ریافم « قلسانشان دح رب هعلاطمو رکف نایب هل هدنناقیطت كنيعرش حرص مکح رب
 هلا عرش لئاسم ا ندسدمع رود ندسس و هتشلاو شلدا قلت یدصل رب

 هبیراشید ندهرئاد ییدزبح كفالسا قرالاق یسهفظو كللقا زکلای هرانهدیا ل

 ۱ ور و ا یا ناب رام هحاسو تو 3 كرلن وا «قمقح

 صنوا قرهملا هتقدرظن هل یتاطملومش كح رصصنر تقوقوج «ک هدهج رد وا
 قییطت ههنداح چاق و هدلکس چاق ندفرط رلنایدبا دع تبحالص بحاص یرلیدنک زکلا

 . ردشمامالو قسطت یاح الصا هدنجراخ راهنداح واو هرلاکشوا هسيا شلدیا

 هوم هنسهسغ و هقضم جات كنهناطرفم دقت یرلکدرتسوک هدصوصخوب كناهقف
 : ها ص ع لار هدزوا قلا

 - اب » یتیدلوا تراع ندکعا لاوما هدام هلا نفرط "یضارت كيب هکردمولعم
 « کنم ضارت نع راحت نوکت نا الا لطالاب مکنب مکلاوما اولک E نیذلاها

 رب یناه هو هدلکش رب یناه یه كاتفرط و هبلع ءانن . ردتبان هاسهلباج تیا
 .ردندنساضتفا یعرش قلطم مکح وش كما باجما یداقعنا ثعس «یلوصح هلا هطساو



 ۷ »< دابنجا و قیبطت

 ءروک ذمروص یخد ینققحت روص كنفرط "یضارت ردشمها یقلت هیون ینو اهقف هکویلاح
 . ردرلشم ها دیدحت و ناعل ا دوج وم یدص مکح ر هدنقح

 یعرش دامجا رمکیدتسا حاصیا یر ندراقو بی نەدا قوس هد و یاهقف
 > مدیا نصف اردا وا لر شرف کیک  رایعام مکح قسطت هللا

 نفرط ضار قالطالاییع «مکح کیدا اشنا هرزوا قلوا تلع هے داقعنا كعرش

 هاضر هدنلاح یمههجاوم كنفرط نوحما ینیدولو ندهنطاب روما ید ضار « ینیدلوا

 یخد هددقع نالو عوقو باغلانع ؛یطاعت ایو هطام «هرهاط تمالع كجهدیا تلالد

 لاد هتساضر یتسهصوصخحم تراشا ید نوا زرسلید «قلوا لوسر لاسرا ابو هساکم

 دودحمو دودعم « موس هج هل وب ESE EES E لصا كرلن و هدهسیایسط قعوط

 هلنع كنر ندلاکشا و قلطم یدقع لوصاو كما اعدا یراقدلو لخاد قرالوا

 ..ردلکد وعود هلا كمواد م نالوا یاطم . ی هاع و و
 ردق هك ودا تلالد هی هد اهر ان و هک
 لوصح هدنفرط كرانوا هسیا روصتمو دوجوم طئاسو و تاکرحو لاعفا « تاراشاو ظافلا
 ردقحالوا دنقعنم عج هالاش و

 .دنصوصخاضر راهظا كرلناسنا «لکد هدیعرشمکح ینطورشو دویق كنضارت لاکشا

 هرود ندرود « هطبم ندطحم طئاسو و . ردمزال قمارا هدطئاسو یرلقدلوا را

 . ریلی هشیک د
 <« لوسر لاسرا «هساکم هلسروص قمشیزاب هلملق « هطاح كرهلک هزو زو یدعا

 قحا اضرلوصح و رلهسیا هعرشلاکشا هناکی كج هلسهدماتلالد هنلوصح تاننضارت یطاعت

 قرهشالب وتکم لاعهنم ك اکا ءزو زوب د كيهطاخ یس هو تل و
 چیه هبا هراخ طئاسو یک نوفلتو فارغلت هسقجالوا لباق هلاروص و قحاو هلسارجا

 كمريتک هنادم هقوقح تسانم رب چیه هدنسارا درف ییا « كملسهدا اشنا یدقع ر

 ردقح هم الوا نک

 هدیریسع ماو و شلوا لباق هللا طانم مے رخ دیدحنو نیت یلاکشا وب کنوچ
 هع سو و تقلطم كنعرش لصا «ءرشب تالماعم نوتوو كجهسد کا رادهنم قحا

 . ردتجالوتوط موکح هبالاق بوشدقص هدنجما بلاق چاق رب هدوسرف امر



 یسهعومم یسهتلوک اف قوتح € ۸

 ینیدلوالصاح اهم كنهمهافم هح نالوالصاح ندهطاخ هداعلایلع هلنولت «هک و لاح

 «ینیدرود بودا نایرج هلبا هطساو و كن هبراح تاسانمو تالماعم كونو كا نا یهو

 اضر راهظا هلتعرس رب یجهمهدیا نیمأت نامز رب چه كنهبناکم هداعلایلع هدهلفارفلت
 كنفرط "یضارت ینهداعلاقراخ ةطساو یکیا هلبوب امرفمکح هدنایلعف هدلاح یفیدنولو لباق

 ۷ لود ییراق «هدمم تاتا تعا رارص) هدکمروک جراخ ندنسهغوربشم لگتا
 ؟ یمزالوا كعد قالاق هدعفوم

 2 بیات روص نالارام نالوا رو ذم هدهلعو جردنم هدهبهقف بک

 هل وصح هان ر وص قحهالوا عار عقوم كنفرطیاضر هسل واهسل وا «تسهاوتمق كح هاب رب و

 لاج ا هلبراحالطصا (لویقو باجا ) هدوا هکردشان ندنرلاع ولو هدنتیهام ساقم رررادم
 نوسلواهسرولوا هلا هطساوو لکشیناه ره ءردلصاح لوقو باحما هک اتقو . ردشلدبا

 هبهتف بتک اقلطم ینفرط "یضارت هسقوب . رولوا شمریتک هنادم یدقع « لوصح وب
 اعطق رلبلاق وا : هکنوح ؛ نمهاسد ردراو یروبحم كما راهظا هروک هر ندنرالاق

 . ردرالکد یعرش مکح
 ضار راهظا سا لاو ترابع ندنقسطت كنتم نانلو یوتح یمکح لصا رلنوا

 . ردلکش رر ندلاکشا لماعتم نوحما

 یاضریند مدقم ندزالوا رداص یسعرش مکح رددقعنم هایایضارت عی هکر لکش وا

 و ظاتتسا « ك دفع هی رایدنکو یدنآ تبا القع یرلیلالد هتفارط
 یراتلالد هتفرط یاضر « یسارفص ؟ ندعرش مکح ی هلا قتطت ر هجهداس

 جاتنالایهدب نانلوا لیکشت ندهرتاسو یطاعت «هبناکم «هبطاخم نالوانهربءو مولعم "القع

 ی كم دقع هليا نوفلتو فارفلت هکقو همشو . یدلوا مولعم هلیساق لوا لکش رب
 . ردفاک یبئرت ساق ر هجهلبوا یخد هدنقح

 نوحا نوفلتو فارغا: «ینیدلوا یعرشمکح رر تان ها داهجا كنضار تروض

 یخارتروص مومعلاب كعیب ؛ هکر هایدیاعدا لصن ینیدنولو جاتحا هداهجا رب یکی یخد
 لخاد هنقلطم لومش كهلبلج تبا یلوصح بابا یضارت لاکشا هفاک ینعی یداقعلا هلا

 . ردهلصا هدعاقر هسیا ینیدالوا عاسم هدامجا هدص دروم .ردصت دروم هلع ءاسو

 جراخ ییرایضمب هلبا دیدح یهنکم روص نالوا دودح ريغ هدع ات
 .ردکعد كمهلبا خسنلرکیدربعت ینمی كنا دقت یی رش مکح رب تات لبا صن «قشارپ



 هو عج دابنحا و قیبطت

 یرذاعو لوق یرافدلوا تبا قسطن ر هدا ا رو اعتا دواک

 هبالوا دین نوما قیطت هکنوج .ردیراج هدهدصن دروم «قیطت هکنوج .ردیلاس ًامطق
 . ریل الببای ندقرط نیدلقمو نیفلکم « قییطت ؛ ردقوب موزا

 هفوق ووتیلها یخد كما قیطت ییعرش مکحرب دوجوم : هکلدتبا ضرع هدهلوا
 یهعرش ماکحا كنلک تسارره هج زمکیدهتسیا قلوا لصاومزب هکق وب هیشو .ردجاتح
 كنواو هقشاب ندنعرش,داهجحا « كفا ؛لکد مارلا ی دی ین لو ک

 عرش فالخ تح ندنسالردشیراف كتمهام ییا وو ینغیدلوا هدازا ندنطورشو دوق

 دقع هلن وفلتو فارغلت هکردکمرتسوک ییازفا ترخو ترسع ج اتن نالوا لصاح قرەلوا

 ندراهحش دعیالو كبەما اعدا ینغیدلوا یمظع "هلئسمر داهنجا جاتح كنصوصخ حجم

 " رب : هکزرویدیا یو زروییدیا نظ كدلیبهدیا هاراو تابنا هدینکیدتیا لیکشت یر
 هلا رلهطق نهنوروک موزل هبیعرش دامجا نالوا كعد راهظا و فشک نع مکح

 نسلیرا ندنرکیدکب راعضوم نالوا لعد ین هد و تیام تسد مکح 1

 < رضم < رتسموزا كرولا فضا هدتسهژاد ساسا و ینعاب و تام 9

 رب ثدح « یضراع یقییطت راد كنهععرش "هلماش ماکحا هلبا تادیش عرش فلاخ یتح

 موزا هداجا رب کی هدنقح عیب دقع هانوفلت و فارفلت المو نیساماقارب موکح هغلراد
 ... نسهمولسد ردراو

 هداز یروصنم

 مس



 ینلاضو و طورش و یلاح قافرطی یاد

 ۱ ار فوت ا وا للام هدسههحاوم ترح «قلفرط ی قالطالالع
 تقومو یداع » هدملع . ردو یسقلن قلفرط ص۰ رک ۳ هقشاب ندحلصر

 ریعتر سونام ربع طقفو رادیعم اهد هدزب «هبفرطیب لکشوب نلیدیا دای هید « قلفرط ین
 دفم یتساضعم ( یرکید ه یر هر هدهحننال .یلسهلشد ( داح) ابو ( یک ) هلا

)neute(هعناتداناق و (مهیانهاذا6) نلیرردسا قاقتشا ند ) نواهعفد تالا «یرلریعت 

 ندنرافرط ( الزمارود ریامون ) هصالابو ( نهدو ناژ )و ( لمواک ام ) هدرصع یحتتل |

 تکرح كيرمشت هلیر چیه ندرابراحم هدیرحرب « ردق هنوکویو شلدبا تیئتو لامعتسا
 . ردشع ولو هدکعا هدافا یرانهعا

 شم ود اهد یسقلت قلفرطی عونرب هقشاب «هدنلئاوا رصعیجنزوقط نوا هفامعم

 قلفرطی یمناد . ردشمریو یتاونع « قلفرطی دبؤم ایو هداعلاقوف » < لع بابرا کو و

 6 قافرط ی عو و: دود « ( یلوحقس ) یررح كرا ر فورعم ۳

 دوم حلص هتلود رب نیزرسقلوا عقاو فالتار ورا یو هر و رضلاب

 دبؤم حلص هنسیدنک هلبا هلواقم رب دقعنم هلراتلود رکید «قلفرطی دوم .ضلیدیا نیمأت
 « . ردلاح كتلودر نلیدا نیمات

 وعود یرلتفص 06۲0616 و دیّوم نان ولوا هوالع هغاف رطیف هکاهدیا ترا لا را

 نوک ره هدداسفو نوک ماعوش ہلا بستر حصت ارکف طقف « سا ارز . ردلکد
 ا یاس الو تالا ضورعم درا تح لماوغ ولرد كم
 . زامالوا لباق كما مکح هتتجهلوا نیرق تیدا كتعضوو تلاحر نعم هدنجا

 هرګ وسا هدنسه رغلوق هنایو هعفد كليا « یریعت Neutraاité ۵۵6006۱6 هدنامسر

 . رد شل اللوق هدنروار رب یل را ۱۸۱۵ یلات نوناک ۱۰ كنویسموق لوغشم هیروما

 احهوله هدنساتنا یسهداعا كنهمومع تلاسم «هقفتم لود » : هکیدرولشد هدرواروت

 یر, ندخرا وا هتشيا « راردبا دهمتیم ردتاو یعا قیدصت ینفلفرط یب دیّوم كنه
 : ر هاش د قافرط ی دوم «هنعول ود كغلفرط ی



 ۱ مک ینئاظوو طورشو یلاح قلفرط یاد

 فرط ی ءادو هدکلدیا حیجرت ر یتفص 06۲۳0۵0611[ یھ اد هس ر دوم هدملع ناسا طقف

 SSD دک | 5 ندا ماود تدم ر ناعم ربع ینلا رط ف «نامر ییدلنسد تله د

 : یأاقتم كغلفر طى ۱ یماد

 قلرصع ر یا كلود قوقحو تساس « ردکی E «یرکف قلفرطف یاد
 یگاد هدهعدق هنمزا نالوا هناکس هل هنسقات قلفرطو یهدننامز برح ری

 هدرلبلامور رک و هدرابنانوب كرکهچرک .یدزامالوا مولعم عبطلاب ینیداواهت قلفرطی ر

 فلەد ) هلحزاو ههسدقم تاماقم ضعب هدنللا یرثات هبهذم تاظحالمو باسا ضعب

 ترح هرارپث یرلقدنولو ران وب اه تو ەن رادىعم ( 02۲۲۱۵ ارىس ) و ( ۵۱۵۵۵

 مدنسهرا یننفوقح یلت یلف طی ا 9 ها لس
 ۱ . ردقو تلئاعر

 نوا «هسرلیدا انشتسا هرج وسا نالوا متم ندقافرط ی رر لعف یر ندامز لبخ

 ۱۸۰۳۲ ترام ۲۷ ۰ زاعولوا فداصت هللاثم قلفرط ف رب هلو لوا ندرصع ی روقط

 (ونموف )و( وزوع) و ( هطلام ) ده ص E ده( و

 2 هداعا هتشرط (مهلازور هژود ناژ نس) هدناخاد طارد ضعب كن راهطا

 یگ اد كن اقحلم هلس هطا هطلام هدییر ندطلارش و ۰ یدروح وا خ رصت کج هاب دنا

 اسوریو هرتلکناو هسلارف و اناا و ا یدا و واو E قلفرط ی

 . یدیا شع ولوا عضو هنتلآ یلافکو ها كنهسورو
 هظفاح ینهطا وب نانو هدنطیضدب هرتلکنا .یداوا عطقنم حلص لاح هرکوصزا رب طقف

 هطاام » < ی.هدام ید كنسەدهاعم سرا ۶ هدا اهم تب همنطع هب را و . یدتسا

 ااو یتحملوا «دنام هنرادمکحاناتر یک تو تراو

 ۔ہھ
۲۱ 

 كنسهطا هطلاموب «قیطترب هصقو كلا كنبسأت قلفر طیف یاد ًادهع هتشيا . یدرتسوک

 . ردشلوا تراع ندنغلفرط ى

 هد ۱۸۰۷ « كناقحلب هد ۱۸۳۱ ۶ ترجو ا هد ۱۸۱۵ هرکوص ندنوا قترآ

 هلا یراقلف رط ی یدهع ندا ماود ردو از كوغلوق هد ۵ ءتلع رو ع

 نرتک هدوجو یراقلف رط یا ضف لاو یضوم اوت فرو و و
 .رل هدا لیکشت نمر هناققدن ررب یربایربیه و رک ۹



 یسهعومب یمهتلوک اف قوقح 3€ ۲

 یگاد هدهمومع تروص هدوا .كلدتسا تاغا عبق هحاسر دودحماهد نوجا نم هلاقم وب زب

 ینبم هتسهصوصخ تیهام هدنامو . ردترابع ندنشاظوو قوقح هلا یطئارش كعاف رطی

 . زیکج هی ثح هاب ندننلفرط ین یضارا
 یتیهام كنافرطی یاد

 2۳ یلفرط د تفرد ییسیدنک هلا همانناس رب تها کو « تلود ر

 «قلفرطف یاد .زامالوادوجوم لاتحارب هیون نوجا قلف رطی یم اد هدهسریلساریدنولون

 هموم هدعاق . ریس هدا e هلروص ر یدهع « هلا هلواقم ر نفرطلا تاذ اقاطم

 یقفاوم تارا یهسیدنک" « یراق هرلتل ود کد 6 تک 2 5 رد داد قردل وا

 كنلود وا هدراتلود رکید اذک .نهرو ینلاح قلفرطی یمناد «هلب وخ یر نزسقلوا
 « .رازامایوق هنلاح قلفرطی یمناد هلروز ینوا 0 قحال یسداراو سو

 «نوجمایسمای هلوا دقعنم كنهلواقمر كج هدیا سسات قلفرطی یعاد هروکه لاح وش

 E ینغلفرط ی ك ندفرط 6 ۳ قحهوف هلاح قلفرط ی ندفرط 7

 ا اد ساق هو رک نال كعا یاو یفان اتو دلا
 .رونلوا سسأتو عضو نوجایفانم كلراتل ودقح ف هلاح وای | هدایزندنلود فرطیایرثک |

 ی.دنک هلساوټ یدند « تلودرب فعض ۳ :رلس هلوا وش ییعفنم كلود فر طی

Oیوق اهد رادهقالع هدهظفام یر ۳ او تیدوحوم هلا كاردا یزح  

 یتطلسقوقحو رولوا بلاط هغلفرط ی هرزوا كتا عضو ا ناار هباج كرللود

 :رولوا تراع ند وش ابنک | هدیعفنم كرلتلود و لفاک .ربتارغوا هب همهم ت تادیدح

 ہک را تلود بقر ددعتم او یا هل راتعا یسفارغج عقوم « راتل ود توطس ید

ulصد لا تلاود فرد طی یتکلع  
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 ییتمدح دی دس درر

 ساس و ییا هحیلت اب 6 قلفر طی ا یورو را لادا نده تاعلاطم

 هاهح و وب و تاص یشراق هنساز واح كتسراوشم وق یو « یرلتلود دو و ت هک

 كجا ترا چد ا هدتسهرا رال كونو



 ۱۳ *& ننئاطوو طورشو یلاح قلفرطیب یغتاد

Eیرثمداعت هو عود ندو عودو أفا ییتمدخ لئاحر ات راتل ود مظعم  

 O N MO فر
 « یٰلوصا [اهاع-10700075 رالود جاقط » رر فورعم ر )6

 ردهدکما ماضنا اهدتاظحالمو دناوفضعبرکیدیعانجاو یرکسع هرانوب .ردهدکملیند

 راح یتبمها رب اتسم كب یک ہرج ویا « یرلودروا شهدم كراتلود یوق - ۳
 مدنسهروا ابوروا هاا هلن روص هو یمرد قاووا نکا و

 . ققلاغوح یرثدبما حلص قرهت هلازا یتراهحاس برح

 مومعلا ىلع هلیسح گردو نون س یر منام كراتکلف فرط ی -

 لاص ھت یایرج نج كا ام یهدنسهرا رات اع فلتخو هراداحما لللانمب

 یو و

 یمهیموع طئارش ا یا

 دز یهانتماب كراتلود فرط ی هدروص یاد یارغر هو و

 لباق هراتکلم راح یطئارش ضعب قحا « تعضو وب ارز . نمهیدیا روصت یرادقم
 هدنتل | یناونع « ینافرط یب كناقحلب ندنرظن ٌهط هماع قوقح » « ( دنهرا ) . ردقیطت

 هسیاشاب نوجما یسلیهلوا عضو هلاح قلفرطی یا كلود رب «هدسیفن ا ینیدزاب
 : هکر ويبدو رویبرتسوک جایتحا هنیدوج و كطرشچوا

 ینکیاذوف هدنرزوا هبساس ٌهموم کرج -- "الوا «كتلود قجهلوا فرطی»
 كم ےک اا٤ یسالیوا یی ا هتطفر ۷ ی

 یسلوا كلام هتیاملکشرب یعطقو زرابتم هغ دلوا وهبهکرتشم ةحمرات تانعنعیرب ندرارصع
 رم

 كنلاح قافرط یب یمئاد « راتلود ًارظن هلاوحاو فورظ ییدنا دق كملع رات
 تعضو «ندرافدل وا شمر و عقوم 7 مهم ار تاظحالم هدننش یاد

 ه هنالن طئارش وب یرلکدتنا لوبق هليا قرفر, قوج زا كنوقوقح هدی وات كنه رکبع
 : لهدا ققدت زا رب یطئارشوب یدمش . رولوا نوقعم كتا ءوالع

 ربثأت یارجا هبهمومع تسابس «كتلود قجهنولوا عضو هنلاح قلفرطی یاد - ۱

 < یلوا ارم ندنرصرح ذوف زارحاو تاحوتفو فعض ردق قجهمهبولو هدیدبما



 یسهع و یمانلوت اف قوتح 24 \

 یک ولو هدلاحرب وج ھارا واک: هلرلنا سکعلاب < قجهمامیدنالوقشوق یرلتلود لوس

 ۱ ها كل یلفرط ی یعاد نوا كملتهلت دا کفر لات هداب و . ردمزال
 تحاصف یغیداوا طح یسوفت رادقمهه و یراح هدنرزوا هفارغج هحاسر ردقهب هدایوروا

 : مدیا هداقا هلا ماقرا

 ۲۹,۵۵۰ اقحلب «یسوف ۳,۵۰۰,۰۰۰ هدرزوا یل ورتمولک ۹ هر وسا

 ر ورتم واک ۷ هسا غروبسکولو یسوف ۷,۰۰۰,۰۰۰ هدضارا ییل اک

 نوا هسیا یبهحطس هحانم كتهعطق اوروا . ردیواح یسوف ۲٤٩,۰۰۰ هدضارا
 سم

 هر ول هلو هدسهدار نولم زو ترد یوه رادقم بولوا هرتمواک حل سم نولم

 ۲۰ ار ود یا ل تو ین دک ابر كی کارا ہداوروا

 «قەسراباي نوجا اند نوت بونا اب نوجما ابوروا یاسح و . ر برو تارا ع

 .رولوجوک هدایزكب بسن كنلاهاو یضارا دناع هرافرطی
 «رلهلتک بیم «راروشک عیسو هدنرللا «راتلود فرطیف یمناد هکروبلیشالک | لصاح ا

 . راردلکد دودعم ندرلتطلس مظعم نانولو رلتوق كوو

 هعظو رب كج هدا اغا « كتاود قجهنولوا عضو هلاح قلفرط ىب یاد - ۲

  ردروش جاتح « زوس و . ردمزال یلوا شماطاق ىس mission historigue هح ران

 هده « قمهم کیدسا ضرع كنسەرظن هرات هفطو ك ( لەغەھ ) ه هدارو زب طقف

 یرلکدریو هنیرایدنک هدنزرط هیعاد ر یلوضف كب كراتلود ضعب یک ینلراح فوقسوم
 هظقن قلفرط ین یا کلا ۰ زلکد هدنددص مرمشت ینکلهتخاس كە رات ةفطو
 كتلود قج هوف كا قلفرط ی یگاد» :هک زریلسهسد احاضیا یتسانعم كطرشو ندنرظف
 ۱۳۱ 2 ا او ا رو « كعد «ردلمالوا یسهخرات طو
 ید شعالق یعرح ابو دنماو ناکما هفضوت نارا دمی ملا یتسهلم تماعو شتبا
 ۲ ۲ ردکعد ردمزال

 ىە رات هفظور اقا تسدرد كتل ود ار :رولوت مهم كب اش و «(یوحتس)

 قجهلیر دشالفرط یب <« طرشوب هیلعءانب . ریلیب یدنک قحا یوا ؛ ردیقوب « ردیمراو
 هلاح قلفرط ی یماد كناتسنانو هد ۱۸۹۳ . رالق یرورض یتساضر لیصحم كتلود

 شلوا لصاو هلاک هستیم ینلکقت « یتموکح نانو . یدیا شلوا ثحم عوضوم یسعوق
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 ۱۵ یئاطو و طورش و لاح قلفرط ی دال

 الاتبا نوتب قرفتم «یتموکح نومهیب كلذک . یدتیا در یرکف وب ندنکیدمتا دع
 یوا نکردبا بقعت ینلما كمربتک هدوج و ین داحا ایلاتبا هلبا قالا هتیدنکیبراتموکح
 . یدزالوا لوقعم قمشلاح هفعوق هلاح قلفرط یب یاد

 ۷۵06 یهینایح تیباق هسفنب كتلود قجهللوا عضو هنلاح قلفرط ین یمئاد - ۳

 رب زیمتم « اا ندندق تطو مايو تعلاتم هنذ وه تو5 کد < یلوا سا

 یدنک قجنآ ء قلفرط یب .ردبا باجا یسعولوب كلام هیهسایس تیدوجومو هبلم تیوه
 کد «ققح كط رشون و روم هسریلیدا قسطت هتلودر نایاشایو نلسهماشاي هت دن

 . ردهتسلاو هغمالوا ( 1016006 ) علا هلهحو ر چھ هتلود رب

 هد۱۸۶۲ تکلع و ارز . رد لاح زا رب ینلفرط ی كغروبنسک ول ندرظن و
 عا یاس تاک رک اینا وا له(
 .ردقوب لیلدرب كجهديا تابثا ینا اهد ندنسهرضاح تدحو نالآ «ینغیدلوا مهم ردقەن
 غروبنسکول .یدتیا ررقت یضو هنلاح قلفرطی یاد كغروبنسکول هد ۱۸۰۷ نکیاهلب وب

 هقشاب ندنوا .یدروینولو یوضعر قلرصع عبر كنیارفلوچ «نامز یتیدلوا فرط ین
 كرکو یلوخد هغروبنسکول كننمهیدیدح قرط ییلروطارپعا انامل ا كرک یرب ند ۰
 ندنامز یلیخ «تموکحوب هلبسحیسولج هلت غروبنسکول كنسهقود وسسان عبا هبایاملا
 . یدیا هدنناما ریز كنسوشموق یوق یر

 تلود لو و ددعتم ايو ییا «كتلود قح ه ولوا عضو هنلاح قافرط ی یگاد اتش از

 كس راود را كرانوا طقفو ,یسکعولوا را یاقوت تساف نا
 ا یو یا یر اک

 هدك هشبل اق وبس باسا هدنسهرص تاظحالمو دارو ندا دلو یتلفرط ف یاد

 هناح ۍلفرطا د یا وک E سیر ی
 ر تعضم كتکلع وا د ها طناز ر و و

 . ردیبط تب یارو

 هدنرومشمرثا یلناونع «برح قوقح» « ( هبی ناوطنآ ) روسفورپ هل زا
 ۱ : کز و سد هدلنقح

 لوب ترد « یهاکقالت كنههرکسع قرط مهم كا دوجوم هدایوروا "« هرج وسا »
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 لا ةعضوهدللاح ماکحتسارب یعطو طاح هاباروسرب لکشتمندراغاطكسکو  .ردیزغا

 ۳ درد نداره فوم لا هدنسکلوا «تلود» نالو د اه«مراق روطارهایوف

 رب هدایوروا «هجئلوا هبوب یسیفارغج عقوم .ردکلام هتقلاف رب انتتسم یک كعما اوتحا
 كج هلیبهیب نوا « یسلدیا دی عضو هنیرلارخت « هنیرادیک كننهرجوسا هدنروهظ برح
 ندلاغشارب لو هدلاقتسا « تلودره زسههش . ردکجهدیا شع ناحجر رب كوس هتلود

 هتشیا . ردتعفنم زیاح هدکعا فرطر E كلاهم كج هلسهدىا دلو نوجا یسیدنک

 قلفرطی یئاد ههر وسا ءراتلود ندا اضما یتسهدهاعمسراب یجنرب «هکردنوجما كنود

 قلروطاربع) «( رهیت) .«رلیدتبا رادصاینسهمناب ۱۸۱۵ ترام۲۰ ندیاشخم ین دناوف
 :رویدیا حاضیا هلهجووش ینسخ را بیس كنغلفرطیف هرج وسا هد ( یحشرا الوسنوقو
 هلازا یضرعلو ساع طاق هدنسهرا ایرتسوا هللا هسنارف «كنتساس ایوروا «هرجشوسا »

 د رز او هتسدرا "لرد وا هلتساکو تمکح ر دوم نوا

 سیل تسوژ ) روهشم هدنراتیادب كنیدالم رصع یجمدب نوا اهد نوجا اقحاب
Lipsیدروسدا درس ینهعل اطم وش « ( ]انواع  : 

 یلااق تنروق نامز وا ] « خز ر ندا قیرف ندنزک د نانو ی کد رلهطا »

 ك وج وکمز «یکیدتبا عنم ینطالتخاو مداصت كنجاوما كلزکد ییاوب [ یدما شماملجا

 هفقوت یرلقل روطاریعا كوبون نالواقجهْشاط ندفرطیهو قجهالباق یره هدهاقحلب

 شک ولوا اشنا یشراق هزب » «نوجا اقحلب هد ۱۸۳۱ «( رەت ) هن « روینوروکیک لکوم

 . یدروسد « رد اع 0ع 07 یعلْساب ی

 ا توپ هد( ماماو) ندا قفدن یفلقرط ق عروننو
 : یدروسزاب

 تر عضوم رب مهم اعاد * یه واعر هتسملقس كماکحتسا سا »

 ةقطنم رب لپس كاو سط لا هیهسنارف كنابنالآ «غرونسکول « ردقج هلاق قرهلوا

 هلتعرمس هنحا غرونسکو ل «ه د دح تاکش ندیاطیر ههرواحتملود ینساروا .ردیسالبتسا

 « . رددعاسم هسدشح همهم یاوق

 كلوا هسردبا قفاوت هدایز هجرد هن هبهفنا ٌةعط طارش «قلفرط ین یئاد لصاا
 . رولوا هدایز هجرد وا یاهو تیع لامحا



 ۱۷ ۶ قلاطو و طورش و یلاح قلفرط ین یاد

 یرثأت هتیک اح كفلفرط ف یاد

TO TNشب او  
 الماس قرت ناو عت ندو نا ف ها یه ی

 بجوم یتاشقانم یلیخ هدننیب نیفلؤم هلئسم وب ؛ یمزمنا ؛ یمردبا لیزتتو دیقت ینتیک اجو
 ردا

 فرط ی هدهجرد یفاک عیطلاب « نویفوقح بوسنم هراتلود فرط ی ههاب وب

 هل زا . راردهدقعلوت لابم هعسوت ینقوقح كتلود یراقدلوا بوسنمو هدقماعارواد

 : هکروسیدو « دوییدیا داربا هقوقح لئالد تقد نایاش «(هیویر سنوفل آ ) روسفورپ
 هدنعت كنشاظوو تابحالص قلفرط ی یمناد .« ردانثتسا تادسق و «هدعاق « تیرح »

 دل واقم و . رد acte constitutif de اد ههناتهلناع هلواقم نما یسسات ینلفرطی و «ساسا

ETراد هتکس لود هبلصا فوق یمن تک او  
 هدنروص ر از29۷6 یدیدح هکردهمانتسا تعضو رب ءقلفرط نا گال دام

 تیک اح هدنلاح یادقف كنه رص ماکحاو هدلوصح هانتشا . ریلک مزال كادیا رش

 هادش نلتسیا كلدا جاتتسا ندقلفرط ی هللا ریس ر 6 ییسو « تّطاسو

 ی

 تیک احقوقح «دهع قح « برح قح . رارویعوشود هلو «رافلم رکید هکوبلاح
 . نمهدیا دقغ قاشا یزواح ؛ زاماحا برح اار «تلود فرظ ی یماد ۰ رددنسهلج

 هرافرط یاد هلهجوو .ردلکد دعاسم «نلامعتسا كنابحاللص یک ون ا كغلف رط ی

 قکدنا دش هجرد « یا یر تو هک یا 5
 E ریرتسوک

 کج هی دین ایو صیقنت یتیگ اح كفلفرط یب یمناد » :هکرویید ( هی ) روسفورپ
 کد «تل ود قرط .نههدیا و قفاو ههدافاو تققح .رد,دکلدا اعدا

 كنوا < بانجا ندشیه كج درو لع هنايصاخ هدساا : ردروبح هعلاق ام هدیروص

 یراظن كنهلفاک لود ردق هبهجردرب « یتساس كالود هللروص و .ردندنناباجا یسهفظو

 ندنراقدلوادهعتم کچا هعفادم یتفلفرط ی كنوا فک لود هکنوح .رولواشع رق هنتلآ
 «راردرادتحالص عبطلاب هکمهمریو نادم هنسمشود هلم هلیساطخ یدک كفرطی وا

۲ 



 یسهعومت یسهتلوک اف قوتح 7># ۸

 تفلاظو ضمب هرلنوا هلبا دقت ینتیک اح ككراتلود « قلفرط ى یاد: هصالخ
 : ردیاحاو تبثم کو یلسو یینم یف كفاظو و . ردنا لمح هعوضوم

 یس هیفنم فئاطو كغلفرط یب یاد

 ا هعو رشم و «ی.هحیاش اب هدننابم یسهفنم E كنلود فرط ۱

 « نددوقع كحهرو هلسو هنقطل ك رح قح « ندهاصخ لاعفا ولردیه هرزوا قلوا

 تود فرط ف .ردكملا قو ندنادھعت ولرد ره كج هلم هلوا یعاد ینرح لاح یساغا

EEی ا ای هیر برج ر هلیالود ابو هورغود  

 . ردکجهم شیرک هیهلود "هلماعم ر چیه
 نیمأتو یقلفرطی یاد

 یگ اد كتلودر کد « تلود.ر, ف رط ی اد هرزوا قلوا 0 هتشبا 0

 هظفاحم ن) هداریدق ینیدولوا زواحم هغلفرط ی د وا هسردا . ضدنا نیمات ینغلف رط یب

 ینکیا كنسهدهاعم ۱۸۹۷ سیام ۱۱ .رولوا ۳ 9 برحر نوجا

 اتسم اقحلب نالوا Sy فرط EEE «ییلف رط ف تكعرودك وا 9 د5ا

 « ردشگ ولوا عضو هتلا یلفکت كرلتلود اضما عضاو ههدهاعم وبشا - هلبطرش قلوا

 افوقح هنمأت ینغلفرط ی كعروبنسکول « یسلوا فرط تاذلاب كناقحلب و رویلنید
e NM CA۱ و رم افحل نع  

 روک ذم رغم اعقاو . یدرومولو هدام راتلود ندا لک یتغلفرط ین تب وغل وق

 وا ار هلفرط ی و وب « هضم و رظن هتمدام ی( را تام تکست

 نانولوا شخم هیوغنوق كناقجاب ریارب هلکنوب ۰ لکد یمریدتبا هسقوب « راروییدیا
 ینشرط یسامولسد < لکد ینهرط تاصا۔ نوجا بلط ینسعولوا تیاعر هفلفرط ین

 ندنرظن هطش لود قوقح كناقحلب کنوج . یدروم و وا لوبق کج هابهدبا لامعتسا
 ها وطن كنکلم یدک یا هروک هبیماسا لکش تالا ها

 ۱ . لرو زاوح همش 0

 قافاو قلفر طیب یاد

 . ردتققح ر نایالوا تابا جات « و .نمهدیا دقع قافا یزواحم «تلود فرط

 ,راردباناس SA :هدیا دقع ا قاغا یفاد «كرلتلود فرط ی رلفلؤم ضعب



 ۱۹ ینئاظوو طورش و یلاح قلفرط یب یگناد

 كناقحلب «لوانامز یبخ ندنو .نمهدیا دقع هدیفاد قاشا «تلود فرط ی هجز

Eیفادت قافتا رب دقعنەن وجا حلصةمادا ن زرمقل وا شما تعارف ندقلفرط ینو روصق  

 اقحیاب و زسنارف «یج هبامالوا بولوا لخ اد هثلثم قاتا تک سم ندابلاتناایرتسوا- انا! نالوا

 . یدبا یدلوا بج وم یهشقانم EE هدنناع وطم

 داغ . ردقو یرب 3 هبهشقانم < كي هلئتسم و ندرظا ا لود قوقح

 طارش :ضعب ناعم ندلوا « یفادن ایو یزواحم قافلا یه <« نوسلوا هسرولوا هن

 کیدا: نوجا لوح کر دفن ره یابد رم نر

 هجاا یدل اناد «قافتاره . ردنا لیمحم یتسهبجو كما صصخ هنتمدخ كراقفتم

 . ریرتسوک تینابمرب راجان هلقافرط یب یمناد «لاتحا وب . رلیا نمضت ینلاتحا تعجایم هنوق
E E2 شاک هدا دقع ينا  

 فر اه كجهدیا كم رشتو طبر هک کس دا تارق كلود i «تلود قم کد

 عضو هللاح قافرط یب كراتاود هسیا وب . یدیا كجهلیا زارحا رب كوو هدنرزوا

 . ردفانم ًالک هیفرط ی دصقم نالوا ترابع ندهنژاوم ٌهمادا هدناسانم هتل ود نالوا

 یفادنهلتلود رب رکید ن ااو ندا نمأت یعافرط ی یدنک كتلود ف فا

 را نوجما تناص یتغلفرطو نالوا Es 9 راح ود ا «قاقلا هدنروص

 .راجحلا قلوا زرابو نیم نر یشراق هتلود فرط ی هدنوجما كيو طقف . رياس

 قاغا رب شلدیا دقعا هدننامز میلص یشراق اا یبلسا لالخا كخلف رطرد . را
 نامزینیدلوا جاتح هتنواعم « یتفتم كنوا ارز . ردیا اقلا هدکلهت ینعقوم كتلود فرط ین

 تلود فرط ی وا هل روص و و ثح هنسیا یا توام هنسیدنک كفرطیف هدلاح ره

 . ردتحهلوا نیکو روس هک ر نوا یعفاتم تا

 فالتا هلرلتلود رکید نوجا كمتا هظفاح یعومع حلص رب « كتلود فرط یمناد

 ناتسیا كملدبا سیسأت كرارکید < تافالتنا یک وب هکنوچ . ضمهلیریا زوج هلیب یس
 .رولوارحنم هبرح هرورضلاب ن وجا لکن یا لاعفا كجهدیااقلا هب کا یتلاسم

 دقع قافتا ولر دره قالطالالع كل ہرے وسا ءیسهدام رک كنساسانوناق هرم وسا

 .ددقانءهنسیف رطیعضوكنهروک ذم تموکح عبطلاب تهجوب .روییدیا ش رصتینکج هل هدی
 انا «كنلودر فرط نهلریو زاوج هنسُما دقع یفادت قاتا رب هدننامز حلص



 یسهعومم یسهنلوک اف قوقح دی ۰

 ید یسعای یرکسع فالتنا ر یفادت اما « یثراق هللاتحا یعوقو زواج رب ندجراخ

 ندنفرط(اولغنال ) لارنج ندنسهبرکسع نیررحم ریهاشم هسنارف نیربانب . نمهلیدیا زوج
 نالبزایرت اد هنسه رکسع تهح دلرکو هو وقح تهج كرك تنهلئسموب لوا هتسنوا ندوب

 ا رب 0 وب ا هدنالوه كناقحلب « اعر هرکف نالوا شلدیا درس هدهلاقم رب

 یدک « تلود ر فرطق قرهلوا هلصف .ردیا باج | یسمهمهلیا دقع یرکسع

 تغارف هلیدوخ یأر ندننلفرط ین نالوا سسأتم نوجنا یسهماع تعفنم كناپوروا هدایز
 . ردیوصحم هلود هلواقم ر « تصضو وا کنوح .  شههدیا

 قالو ییدلبا نالعا امف بوریک هلا هداسکورب التسالا دعب « كنتموکح ايام ا
 ادف ینغافرطی اتداع یتعباتم مدع هبهقوقح ماکحا وب كنتهوکح اقحاب ًارظن هبهساس

 . ردشلوا لام هبیاهب یخ هنسیدنک فسأتلاعم هدوبو شلوروکیک هدنتیهام كما

 رب هناراکشاسم هداعلاقوف هلبراتعا عات و هدنناذ دح كنلود فرط ی سکعلاب

 «كنتموکح اقحلب هلعءاس . ردعوربشم هد هقلطم تروص « ک ارتشا 5 "هاماعم

 ذاا بس ینغلفرطف یدنکنوجا كما كارتشا ًامسر هتسمومع رهشم سراپ هد
 را فرد ها ا ا راد ندراتلود ,لفاک فرط ن ء یکلسف ىغا

 كنهلفاکلود یننیمأت یتلفرطی « كنا تکرح هلتروص وب . رولوا زیوجحن نیرق چ وک كب
 لودنالف ايو نالف « روط رب هلو « یتح .ردکعد كمهلبا بلق هلاح یسهاجو هقارم
 كارتشا هاضف زارب هنسهساس تموصخ ايو هبداصتقا تباقر یشراق هتیرب ندنرلجما كن هلفاک

 یتسانعم كمنا لالخا یفلفرط ی هدنتلآ یسهلسو تیاعر هفلفرط ین هلهجو ویو كم هل

 ۱ ۲ .ردیا نیضت
 كلام قاحلاو قلفرطی

 - هدهاحلصم نروص ر ولو - «كتلود فرطق « یبعضو و لاح قلفرط یاد

 ون ۰ تن تاسف همه تانک ا a او قالا یضارا کل وا یدنک

 . راهدیا لىمشت ەدەنسەدىدج كلام كنا ینلفرط ین « هلفاک لود

 یدنک هلتاح دعو ايو یهام یدنک یر کلم رد « كتلود فرط ی یتح

 < یسجآ برحرب كتلود فرط هققملا یف .زامالوا راجو نکم هدیسلا هتلا یبعوبتم
 ندکیدکلب « هروک هنسلوا راغ نوجا یسهظفاحم كنسهکلوا نانوق هلاح فرطو قحا



 ۲۱ < نثاطوو طورشو یلاح قلفرط یب یاد

 کج هلسهلوا روبح هکمشبرک نوجا یتاص كنیرلهحم ایو یسهعفادم كکلاع یتیدلآ
 ؛ رولوا نکم لصاب كمرتسوک روذعم ايو قح یرابرح

 قاتا كرلسناوا یکیدرو ک | «كناقحلب لوا ندنقاا ثنوغلوق « ندرظن هطَم و

 «هدعاسم ییدرد- | شخ دک نم ینتحالص قالا هدنلاح هب دات دع هرزوا قلوا

 هدهعطق تروص ی وغلوق «اقحاب هد ۱۹۸ لوا نوک ۱۵ ۰: ردشل وا ضاسعا راحود

E CD E 
 EEE تعاب

 هب داصتقا تافالتناو قلفرطی, یاد

 ربغ یخد یدقع یداحا دلورعوگ ر هللا تاود رب نانلو هدللاح قلفرطف یاد

 رو روع ا يناس شات رب ک۰ فا تفارط ی« داش ز وب هک

 تجار قرش هاا عرض الا هر ها هر
 یراطخا رب كنهرتلکنا - « ( وزگر وسوم هدنسهنس ۳ کردم هیس ول . ىدا

 . ردشملوا عراف ندکغا دقع یداحا ر هلا اقحلب - هسرزوآ

 هد ۱۸5۷ یو ندتناصعا سا روح بو
 . ردلاح رب یئاتتسا « وب هدهسیدالوا عنام هنس وق هللاح قلفرطی یاد

 < راد هلبا :یزرکسع فالتا ناروا ی د را ا درام

 هدنسمرا تکلع یا و رداع ولو هضوت ےک هدوحو یداصقا فرات
 هدنسهرا اقحاب هلبا هسنارف هد ۱۸۵۲ « اةوقح « یداصتقا "یوق فالتنا نلنتسیا یلوصح

 ؟ رولوا فداصم هن كناضارتعا شدوا ضورعم كن سهژورب یداحنا ا رب

 .یدربلاقضورمم هنتفلاخ كامال هدلاح ره طقف ءلکد کيهرتاکنا هکلایحا ید "العف و

 داحا و یقلفرطیب یاد

eیجهشیرک كناو كجهدبا دنبو طبر هتلودرب هقشاب نیس توت ا  

 هنسااغ كنغلف رط ف هسردا دقع . ضهديا دقع تادهاعم كج هلس هلکوروس هاب رام

 «هبیتبقح داحا رب ه كلود فرطی هلع ءا .رولوا شا دشا تکرح طخرب سوکمم

 کج هیمهریک هتل | هاه رب هدهنو ینجهامالوا لخاد هنویسارهدهفتوق ايو نوسارهدهف رهن

 . ریلک مزال كلدیا لوبق



 هاب رکیدکی کنوح . دوا یلوخد هبیمخش داحنا ر كنلود فرطیف رب سکعلاب

 E .رردنا هظف اع ی راهشاس تعضو و لاح « رلتا ود نالو ا یصخش داحا

 هدنلاح قلفر طی یگاد یر ند ۱۸۹۷ هلم زا . ردقوب یرلک ارتشا رب هقشاب ندنصدش

 طو ص هاسهط ار یصخش داحا هب هدب ال وه ردق هنسهنس ۱۸۹۵ « غروبنسکو نالو

 0 ) ااا تنور وسا نالوا. تکلع ر فرط ف یگاد ادک , ردعلوا

 «یدقل ود وغل وف .ردش)وادحتم هارو اسور هدنلخاد طارش e هنس هنس ۷

 ینزج ندنحرات ۱۹۰۹ لوا نوناک ۱۷ نالوا یافو مو كدلوبوئل ینکیا لارف اقحلب

 ا یصخش داحا ا ردق هب هع ولوا قاحملا ه دهعطق تروص هب اقیحلب «لوا تدمر

 نوحما تالداحم یرلکچ هلسهشیرک كرلتلود کد <« تلود فرط ی طقف . ردشع ولو

 ۲۳۱ ۰ هام زور اا دا فو كما تادف كرك را
 ... دارفا قوقح ُهیاح « تامالعا ذضنس « نیمرح ؛هداعا « نئافس ريس « تراجم هلم زا "

 . ردنا دقع رلهلواقە هدنقح

 ی«باجما فئاظو كتلود فرطی یئاد

 کل «لکد هنتح هعقادم ٤ E تلود س SEE هل هر احا فااطو

 ES ها oa قماخوت ؛ودکلام دە غلو
 «كمهملسب ودرارب هدام هفتم باحو ندیا ثاعسا هدهعطا تروصندقلفراط ف یاد

 هلو هکردوش یبس كلوب .زاعولوا فداصت هفئاظو یک كمهمهدیا اشنا ماکحتسا رب چیه

 ۳ اب یو ۰ رد ست كسا قفط یاد «تیروخر
 . زامالساص ندننایرورض كنیرکف قلفرطی « وب نکل . ریل هلو را حرص هبوب
 ۱ تل هه: هروک هی تنر ) ویشوم نکلا ق

 و هلا هدلاح قلفرط ی یناد < تلود و کا . ردند راهفطو یی رب كا كل

 0 او 0 ی هات تکا ید مه یی ردا تعاضت هتطو
 « ردراو ترو هلامکتسا یتسهعقادم باسا

 : هک یدروس زاب ( یتبموژ ) لارنج هد ۱

 تندر وسا . ردیسهلئلسم یار م تاذلاب كن | ء یسهلئسم یتلفرط ین كدر وساد
 6 ۲ ر دما ر < لگد تد زکلا نوجا هعفادم ینوا

 ب
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 هدافا انعم ر « ینلفرط ىل اقحلب » « ( وهل ) هدننانوعم سلحم اقحلب هد ۳

 . یدروسد « ردلالوا حلسمو یوق نوجا كما

 زواج ندنفرط یرب ندرلنلود رواج « ( نولایر, ) ندهرکسع نیسدنهم ریهاشم
 كناذ ر ندي| هیصوت ینلا راظتنا عضو رب ًاقرتم هتصرف كرهلكچ هسرمون | هدنعوقو

 رکف
 روت .ردکعا هعفادم قرهلوا تسد حالس یشداق هل ود.ندا یخ كلنا هنعار وط

 تنکسم كمشيرك هشيا هرکص ندهنو قماللوق تصرف « قلا راظتنا عضو «تملکح
 هفطظو :.ردا قالا ےک هوا قاغا تم ر ندا تار لو . و

 یمباتربغ لذب هعفد ینوا هسرولوا مقاو یدعت كابا ندفرط یناعیه ۶ یفرطق
 ندننامزحاصینامکحت ورکاسع كج هل هروکیشیاوب هجا ادنعهد نوم كلوب .«ردیاما زلتسا
 نوجحما تمواقم _هرلنالا « زمس هم چیه «تاد نوهللوس یرازوسو . ردلعا راضحا

 ءاقحلب طقف . یدزالو قفاوم هقرطد فئاظو ینملا یرجنا یرازسنارف ندلوا اهد

 هدنرلعلو هدناحلستنوجا هظفام یترادرو هدک-تا ققح موز الرد یک هرم وسا

 « قلفرطق حلسم » یک یکیدید كنبرایضبب . ردقوب لاحرب قرط باجو فالخ
 ۱ . ردلکد ندض عاعجار < قل مسقطنم رب یرببعت

 هچاطادتع کادک .ردمزال ودر و تو فرطن نوحا نما یا

 .ردد وج وم موزل ون هدنوحما كم با هظفاحم و «كمر دنا تیاعر هنءاف رط ی

 یسەددج تاماکحتسا زوم « یییدقح هه روا یسهلئسم هب رکسع 1 تفلکم

 ,یاوق ك ەرحوسا « اوروا . یدالوا ندا صارعا یاد ص عفد نامز ييدلديا اغلا

 یسهفط و كل ود 7 فرط قد ۳ یدروسلبا درس ین هعااطم وش هلا ضارنعا هس

 لوق ا کب هد نفح یهدنوصخ املا ید دج تام وتو

Eكح مدیا ایجاد و یدک ےک ےک ع ی  

 «اشنا بت قرطو تام ا هلتنل اعفرت یو « درب ۳ طرفم - هلهحو

 مزال كلدبا لتر یکیلدیا لالخا هدنروصر راکشآ كخلف رطق «یسمهلیا سست رایوبمد
 2 اردا فک تاک رب امتق زا اتو

 رببادت هلطرش قمامراو هطارفا «كفرطی هخدالوا دوج وم هیدهع تحارص هنفالخ

 هد۱۸۱۷ .ردیا اوتحا ییهاوت هدب ابو EL ۳۳ .زال وا هف فلت یسهب رکسع هعفادت



 اے ا ت ےک اک 9 یسمالوا كلام هودرا كل ود فرط یک یی نوجا ۶
 س 0

 03 :|- 2 ۱ و 5

 ینغاف رطیف كتلود ر هلو هسولیدبا لوق قرهلوا یطرشر كنفلفرط «یسعا مده

 رک مزال كما و یغیدلوا اربم ندش روح «ءفادم تاذلاب
 سس لو مک ۳ ۳

 ندنفرطیرارطید هدنرف یرادودحیدنک ؟ «كتل ودر . شع وق هللاح قلف رطی یم

 رانا رلعلّوم ضعب ینیدلوا كلام هنقح كما علم ینساریتک هدوجو هبرکسع "یابم
 یرلن E راتاو ۳ شهاب دبا لوق قحر هاو ةا شادا اعدا ندنفرط

 هنغاف رط ی تاسوشموو تولوا هدنهام ر یفاد فرص ناوک ا تلود هر و

٩ 
> 

 اا یک ےک اکر را

 اوتحا راتعونع عوو «تادهاعم قرهلوا یرتا طاتحار طرفم هعفد ضعل هفامعم

 ۱۳۱۳ ات ی کسب, تنش دن alg ال دلا

 رویلیا نم یایرتسوآ ندکعا مکح ین ( هسروغدوب ) نوجا كمهعا دهن یتغلفرط ی

 هاباهسنارف هدهلواقم دقعنم نوجما دودح ححصت هدنسیداو ( باد ) هد ۱۸۹۲ ۰ یدا

 . ردراشمهلبا عم یب رکیدکی ندنساشنا تاماکحتسا هدیداوو « هرج وسا

 كن سهدهاعم سرا ٥ یاب رشت ۲۷. > "ةناص ینغلف رط ی هرج وسا تلنک

 اهد ندخسرف چوا ند ( لاب ) و ینساحا تنماکحتسا ( غینوه ) « ی هدام یجنح وا

 . رويدا عنم یتسلولوب هدهبیکحت تا شا هفتم

 لارق اسدر راس « ال هتسمداه» ین ا کک دنس یسهرغلو هاو سکعل ای

1 

 هدنرزوا یدودح هرګ وسا «هسلارف مولا هلدسح قملوا فلخ اک |هداووداص هلع ءانبو

 E ا 22 ا فاما ان اجا هدعطانم فرط

 ییرح هحرد كرلتلود فرط یاد

 ف رط را هدنجراخ هص وصخ باح و ثوحبم هدالابو ثعشم E تعضو

 لود هدنسهلخاد هساس روما یدک هصاابو ء ردنا هظفاحم ینمات لالقتسا « تکلعرب

 یسهدهاعم هدام ۱۸ ) هکردهلهجوو هتشيا . زامالوا ضورعم هنسهلخادم ر كهف

(Traité des dix-huit articlesكن اقحاب «كرلتل ود «یسهدام ی ز وقط كد هل وام نلسد  

 یرلکد حا لفکتو نمأت « نیزقمشیراق هتسهباخاد ۂرادا كا » یتفافرطیف یاد
 هلا ینافرطیف یاد كنآو بنش نوجما تکلم رب ندنفرط هلفکتم لود . رولیوس
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 یاد« هخدالوا هصوصحم "هلواقم «عتسات ءواداو لوصا ی ایدی ها سی 0

 ماربلا لا یاب ندنفرط رلتلود واو زامالساص شلدا نیما E قاف رطی

 . نمدایدیا مش ورتو

 كنرالوقوور ۱۸۳۱ طاش ٩٩ و۷ و ۱ و یانوناک ۲۷ هدنقح اقحلب هلج زا

 كنءرواحتم لود نوجما تکلعوب و كما رود یرلدنمان ضسب ندنخحن اقحیلب ء یعوضوم
 نخ دات ۱۸۳۷ ظابتش ۱۵ ی E تو ر موم ی

 چه قالواقم دناع هغلف رط ی « هرادا تالدع هداقحلب و ره شا دی ات هدل وقول ور

 . ردکجهیمەديا رغل و لیدعت هلهج ور
 ( لتاشون ) نالوا ندنسازجا كنتلود هرم وسا فرطی هد ۱۸۵۸ « راتلود اعقاو

 لدبت كلتاشون ییالود ندنعاطقا كنسهطبار یصخش داحنا یهدنسهرا اسورب هلا

 لار یارلقتلوا یمن ات ۸ هر
 . ردب رابع ها ت عوضوم یلیدعت راوج كتعضوو

 كانغاف رط ی «ینالکشت نالوا شلدیا لوقندنف رط هلفاک لود هد ۱۸۱۵ كن هرحم وسا

 یهدءرجوسا ندنفرط نوتسرلاپ هد ۱۸۳۷ و وزک هد ۱۸۵۷ هلیسهنام ینیداوا یطرشرپ
 . یدیا هدکمهعا دانتسا هلوقعم بسر «یسفلواتفلاخم هتموکح لکش تالوحت

 یوئسارالاف هد یخ را ۵ یاتنوناک ۰ كنس هتم وفیرو.ا هرحګ وا هدنسهرغلوف هنایو

 هدهعرد یتسهعفادم كننلفرطی كنەرج وسا ءیسهدام یحشدرد شع كساهن دنس هلا

 .یدروسدا فادمسا Ey ماوقیذ ندا ص رع تانمأت هایوروا «ن هلا

 هدیدعت یتسساسا نوناق یک ینیدیاب هد ۱۸۷ هرخ الابو هد ۱۸۶۸ هر وسا هلعءاس

 ۱ ۱ ۶ یا تنش امام

 تالیوستایو هسایس تاکیرح لکل نوما یرارکید «رلتلود نانوق هلا فرط
 ندنرظن هطق اما احلم ع ءراناو هخاسم .دنرزوا یرهلرا یار هلالحا

 وتبرکید كلود قوقح . راردلکد مبات هتفلکمر هلضف ندنئاجو هماعو هکرتشم قوقح
 ّ طی در هک او yT " هدهرافرطیف یک ینیدلوا ہراتاود
 < قمشیراق هتیرلهلخاد ُهطباض رانا هلساعدا ا لسح فباحو لتوق اهد كنلاح

 هر وسا هدنفطن ر یهدلانوسان یهسنوق هد ۱۸۸۸ ترام ۲۰ ۰ ردلامعتساءوس ر وو
 ردشمهبا هعلاطم درس هدلو و ىج <« ( 5ا07 زورد ) وسوم ند راظن



 یسهعو# یسهتلوک اف قوتح هل

 یدیٌژمو یلفرطیب یمناد

 تانمأتنلیرب و ندنفرط رلنلود ندا سیسأت یوا « یتایص كلج قلفرطی یاد
 ۱ ۱ اما < كا تیاعر هفلقرطق اوا ۶ تانماتو . ردا لح هلا
 .ردیا نمضتی رلهفط و كم هال | هعف ادم ینلف رط ین وا یر کر قناهیه رد ن هتسیا

 ن وروک موزا هنتعجا معو باط كتل ود فرط ی » لک ینکیاو تاتهات

 كن ا بوبا دقاب کوب هله سلو عوقو تعناع ندنفرط كنوا یتح . ردنلوا عقاو أر

 هنتحفنم كلود فرط تاذلاب «قافرطی هکنوج . ردزاح كعا هعفادم یتغافرطی

 . ردیوسکم قحر سسانم هنتعفنم هلفاک لود ردق ینیدلوا

 هلنروصییا «یسقلا هلتلا تانمأتو تلافک ندنفرط رلتلود رکید كنلفرطف یاد

 . رسد م ناما) | «( طس نمات) هنس ر = اکرتشماب ا اب :رولوا

 < یلسهدیا هلخادم هنشاب کلا نوجا هعفادم ینلفرطی « لفاکره « هروک هلوا ریدقت

 ا اا فراتا اف رکید ءةلبرايد دوخاب ۰ لک مزال كعاو
 كنم رارکید «یربندنراجا .راردلامشلاح هتکرح دحوتو فالتنا لوا « رلافاک كرتشم

 ابو رب ندرللفاک هلباقماب طقف ۰ زامالساصروح هکعا تکرح هنشاب زکلای دلا یناکتتسا

 2 كرالفک 5 < یسعطف عانتما کک نوحا هعفادم یتلف رطی ڭكنحاقر

 ۔ زاماقارب مقع ایو لطعم

 ا دید ند او6 ے هنا هدرج لاح هل رکسکی < یسکیا ندرللفاک ک |

 فالتنا دقع هلیدصقم علم ینسهلا یفرطیب لالخا كرکید فرط «هلیرب ره ندرلب راح

 ندنفرط یر, ندبراسح یکیا ینافرطیب كناقحلب « یتموکح هرتلکنا مکەتن . ریلیبهدیا
 ۳ وا یر یواعم دعو کید فرط ۍشراف کوا هدردف یبدولوا لالحا

 ا ا ا د هد ۱۸۷۱ سوتسغا ۷ یا ا هد ۱۸۷۱ سوغا ٩

 ۱ ار نه اف لا عن ۰ یدهممیسوت یی نسحوا فدو نکل یدسا

 برج تار ید هرتلکنا هدر ده ییدلدا تیاعر هیدودحو هنغلف رطیف كیاقحلب

 ههرتلکنا ندنفرط ايام لا برطالق «هدنقح یفجهبمالاق بولاق فرطیف یشراق هرضاح
 ۳ و تار یا باوحر یهوکح هرلکنا ء هراشسا نالوعوفو

 ۰ رد اسا



 ۲۷ *& ینئاطوو طورشو یلاح قلفرط یب یاد

 لوق ین آ قحا « یتبعم كفلفرطینرب - نیسید هسریدهت رلفلؤم ضعب - هیفامعم
 ىزا دفا رکا اا دمت سی یادلوا تساوی

 ید هسلوا شغا عج یتقفاوم دارالود قوچرب هدننآآ یلکش هرفنوقر واو-ردیاطبر
 فن یرانآ هلبا اعا یا سا E کا اف

 . رولوا رحنم هغمرودنولوب هدلاح رب عبات هتاررقم كراتلود كونو

 راتکلم ضعل هلبوب كرلتلود ركبد نیزسقلوا عقاو حرص قاحتلا رب ءاي | طقف

 لوق وب هدریدقت وش . رولوا عقاو یرلکدتبا لوبق ًانمض ینلفرط ین نلیدا نیمأت نوا
 كەر وساواقحلب هکردهاهج و و هتشيا .رلاق یسهلئسم كمار دقت یتلومشوتمق كننمض

 . ردشلوا ندنماسقا كنسهموم قوقح اوروا ردق هنوک نود ینلفرط ین

 قیعص مدع كغلفرطیب یمناد
 یآ كفرط یو یار مدع 6١ کر ندراتود لفاک 2 6 یافت و ٩

 ت او «كتلود فرط ی ك رکو «هلس روص 6 مدع هنطلاس و تم |عنم

 هسروتولوالالخا -هلسروص یا هدعاسم الرف كنسهکلوا یدک هرکسع
 نشعا صلخم ند و قلا هراتعا رظن یلفرط و ء یدک ۱ 5

 ۱ تر

 كغروبنسکول ءرظن ٌةطقل وب .رارویبریو یاوج هراس هدیا» «هلاوسوب «رافلوم ضیپ
 نوناک ۳ نلیریو ندنفرط قرامس راد هتفیداعولوا تیاعر ندنفرط «سنارف هنغلفرط ی
 ندنسهساسلاحر غرونسک و کل .یدا شلدا مارملایخد هدهط ول لدا 0 9

 رکید « یسهیجوو دهعت تیاعر هفلفرط یب :هکردشعد هلضارتعا اکو « ( هورهس) وسوم
 کج هسهلبدبااعدا یراکر حر هفالخ هلواقم كران ا و ردشء ولوا دقع هد یشراق هراتل ود لفاک

 رک كوص وب او هک ۰ رلکمزال قلاف یاب تیاعر و یشراق هرلنوا نوجا

 قوتم ارز . ردلکد ورغود هدقملساق هدیما ر هلضف هدصوصخو طقف .رایدتسا كارتشا

 هدنلاح قلفرطف یماد «یرب ندرابراحم » : یک ییدید كن ( هبناسهدمارف ) روسفورپ

 كي رام رکید «هدریدقت ینیدنلو هقاطمتمربمو ییدتالالخا یننلفرطی كتلودرب ناو

 تاباا نوحا یسالاق هدنحشا ۲۱6۲۱0:11 stratégique ع تا دعاسم ريغ كي

 هدنوجما كوب طقف .رالفق یرورض یتسم هاب الالخا یفلف رط ین وا هاباقلاب هدكن وا «برح



 یسهغوم یسهتلوک اف قوقح دپ ۸

 اک یک كوا هلاقاب « یازواج هتسکلوا فرط ی كرکید,براع

 « ۰ ردا عا قعولو هدهجرد كحهدیا املا هکله ا هح هدر دق

 هسیدلواعقاو زواج ر هنسضارا غروبنکو « قرایس هد ۱۸۷۰ نوجا ك و هتشيا

 . یدعا رارصا هدنانشت نانلوا نام هدالاب ندتیدنولو یراع ندتمها هل

 فلاظو كناو یک ارتشا هلبا اقحاب هده رکسع تاراضحتسا كن هسنارف هعفد و طقف

 كموشود کما نیمأت رح جین لوا ندیشیم « ینابشت فلات لباقا هلیسیفر ط ی
 هتکرح هدزرط کیدا هحابا كب ( هبناسهد ) ینسه رح ناکرا نالا ناو

E 

 وش یدعاوقو ماکحا ندا قلعت هنلاح قلفرطی یاد كلود ةيمومت قوقح هتشیا

 هنمظعامسق كنفرطف بئاجو ندیالیکشت یزثحم عوضوم .ردشلدیاصیضات هدمهلاقم
 بترتم هتسهدهع كتلود ر « لاوحا ینیدلوا ضورعم هلبسح یسمام لاق قداص كناقحلب

 . ردندرالاثم شحم تربع نرتسوک ینکج هیمهدیا لاها هجزسازج یهقوقح بلاجو
 یریدم یمهناوک اف قوقح
 یسرد. لود ٌةيموءقوقحو

 یہا عرمص ناب



 6 نامتسا ».مدبلهحاس

 ا « هک دلدنالامعتسا «قاروا و تادنس شملوا مظنت قرهلوا هتخاس

 ورب ندهنوا هجزعرهمک كرکو راندا لغوت هلقوقح لع كرك هدزب هدنلوب زلوا ماع
 لامعتسا كقاروا شهلوا مظنم قرهلوا هتخاس مقاولاق . رددوجوم رکف رب شمشلرپ
 هک اح منم ددعتم شهلوا اطعا ینالوط ندنسهلوا نایب کج هیلدیا لامعتسا ایو ندنسمال دیا

 ا هلاقمو :هتشيا ترول هدا رک د ی رادار لوس مرعو تار ۰ یر 6

 ا لاو و یعیدلوا قفاوم هن ەن ول اق ماکحاو یغوط ردق هبهجر ده دل رکفو

 . زکجهدبا قنقدت یدل وب هدزک سه یعاکحا یهدیابو كنسرلتوناق

 یسالوا بولوا طرش « كلامعتسا » نوجا یتماع و لکشت كنمرج قلراکهتخاس

 هدنملعو هل كنهمو» . ردهلتسم رب شلوا بجوم یلاشقانم یلخرب ةقبقح « یسهیضق
 یرلتلود ابوروا نوکو یک ییدلیدبا درس لئالدو تاعلاطم لک ر ندتف رط رافلوم

 هملاطم نات هدف هلو لعام ر ا درطم ید ما ید او و
 : مدیا ناب یعاکحا دوجوم هدصوصخو هدنرانوناق یرلتلود اپوروا لوا ندزمتا

 هلتروص ییدتا نیست كنوناق « هحنماکحا یسازج نواف هسنارف نالوا یذخأم كزعوناق

 كجا لاتا یش رب دلقمو هتخاس ہر ر یربا یعاها قلراکهتخاس « تققح ریغت

 یر یربا كراو قوقح یاملع هسنارف و یز EE E ردمرجر ىا

 ششر دلقمو هتخاس هسک رب هحنجوم نواف هسنارف لر هدنسلوا رامرح

 درج - نوسلوا شما عاقا یسودنک یتلراکهتخاس هکولو - هسردیا لامعتسا كرهلم

 كحهدیا دلش و قلراکهتخاس هست رب ےک وا هدد ازج یالوط ندا ا

 . ورد, یسارج قلزاک هحاس نرو یا نا
 ابو ینیدلوا لوهحم یلعاف كخلراک هتخاس رب « هروک هنناررقم ا همکح هسنارف

 هتخاس كلذک « رونلوا هیزحت ندا لامعتسا كرهلس قاروا هتخاس هدلاح یيدلدا بقعت

 لامعتسا «ندا لامعتسا كرهلس یقاروا هتخاسوا هلسهسلوا نامز روم هدنمرج قلراک

 هد و ندقل راک هتخاس مه هسمیکرب اذک . رولیبهبدبا موکح "ءازج ینالوط ندنمرج



 یمهعومب یسهتلوک اف قوقح ج

 2 مر كو هسنلا هک اج تح نالوط ندلاتسا كرل قارزا هتخاس
 ندنفرط ینجارب هدهبنجا كلام و رولسهلوا موکح یالوط ند کد واو تاچ

 )۳ یاروهحاس هوا لامعتسا :دهسنارف دنسز هتخاس شعلوا مظنت

 ۳۳۱ 1 تا راد كن اح هسنارف هیراتعا قلوا شلوعوقو هدا
 مدنمرج قلراک هتخاس كرك « رونلوا ارجا هینوناق تایقعت یالوط ندناعف لامعتسا زکلا
 . رونلوا قیطت یماکحا تاشتو ك رشا یربآ را هر لایت 1

 هسیا یر كقاروا هتخاسوا تاذلاب ندیا لامعتسا قاروا هتخاس هکراو ردقوش

 هتخاس « كدحاو مرج هسمکلوا کلب .زالوا شعاعاقا مرجکیا یریا یربآ هدربدقتوب
 هناکب کیدتا بقعت كراک هتخاس « لامعتسا هدریدقتو ارز ۰ رولوا یلعاف كنمرج قلراک
 3 لقتسم كغلراک هتخاسو لامعتسا هلع ءاس : رولوا یعاعا تنسهناراکتانج دصقم

 . رویلوا عقاو هدنریدقت یلوا هسمک رب ادعام ندراک هتخاس كلمعتسم «یسلوا

 Ie قرهلوا هتخاس نوجا یلدا تازاح دل راکهتخاسر . هدلاح یه

 . ردگد طرس یموت تا

 SDE مرج ر ا یک ق لراکهتخاس «دلقو لامعتسا یخد هدنق وقح امور

 . ردرلم رح یربآ یربا لامعتسا هلا قلراک هتخاس ید هدنسازح نواق الا

ELیالوط ندقل راک هتخاس ید هسعا لامعتسا یقاروا هتخاس ییدتا مظنت  

 تادنسو قاروا هرزواینیدلوا ررحم هدنسهدام جت ۲۸۰ زکلای . رولوا تازاحم راجود
 هلع ءانن . ردفقوتم هلامعتسسا یتیءاع كنمرج قلراکهتخاس نالیدا عاا هدصوصخ
 صخش ر كرهلس ايو یلعاف دنا عاها قلراک هتخاس هدصوصخ تادسو قاروا

 . نعروک ازج لعاف كفل راکهتخاس «هسیازلواشادبا لامعتسا قاروا هتخاسوا ندنف رط تان

 نالیدباعاما هدهصوصخ قاروا زکلای یطرش لامعتسا هجنجومیوناق ا!اتبا هتشيا
 ء هدرلط هنهاب و ماا « هدهمسر قاروا « هدکلن زلق ندنفیدلوا طو رشم هدقل راکهتخاس

 هنلماحدوخایو نالوا لش لباق هار وص وربج «هدراهحلو «هدنل ودتالحسو رتافدوقاروا

 هدقل راکهتخاس كج هيدا عاعا [۱] هدراهماننص و یصوصخ یتح هده را نادنسنانلو ررح

 لوادت ل اق هلتروص وریج «رلهجیلو « هجنبج وم یسهدام ی ۲۸ كسازج نولاق ایلاتیا (۱]

 دام . ردهلدادع هدنمکح همسر یاروا ندنرظنهطقن قئراک هتخاس « لا تادنس ررحم هتلماح ایو

 ورح و رلهچیلو هلبارل همانتتصو یصوصخ . . . . » ردررح هل روعوش لک ا و ذم

 ه.ردددنکح هیسرقاروا هب رات تادنسنانا و ررح هرزواقاوا دناعهنلماحایو نالوا لقن لباقهلیتروص



ESE۳م و  

 هلم هسلدا لامعتسا قاروا نالیدا مظطنس قرهلوا هتخاس هدلو بو « نولوا طرش لامعتسا

 . رووا تازاحم یالوط ندقل راکهتخاس درح

 قازاوا كا هززوا یی وا داف ام
 و لکشت كنمرج قاراکهتخاس كج هاب دا عاها هدهصوصخ هلرکو هدهمسر تادنسو

 . ردشوتم هللامعتسا كرلنو هدلاح یه

 وردا د سام ی E نر

 هدنتماع كنمرج قلراکهتخاس یک ینیدلوا هدهسنارف یمازج نونآق ایرتسوا نکعلاب
 .ردشمهعا طرش لالا

 . ردیک یفوتاق هسنارف ید یماکحا یتوناق اقحلب

 .ردشمهلا طرش ییامعتسا هدنلکشت كنمرح قلراکهتخاس ید یسازح نوناق كنملف

 لامعتسا كغل راکهتخاس ۰ نوا یلکشت كنمرج قلراکهتخاس هدنسهدام یت ۲۲۷۵ یے

 . ردشملنق ظرش « لوا شک عر دف تكمردت ابو یا
 عضا و هدزب هرزوا ینجهلوا ناتسم ندنققدن كزمهنوناق داومیهدنقح یاراکهتخاس

 كلامعتسا هدلاح ییدلبا دادعتو ناس ینطلا رشو عاشقا تروصكنمرج قلراکهتخاسنوناق

 یح ۱۵۵و هدهدام ىح سکعلاب .ردشمهعا ج رددق انوکرب هب وناق رب اد هنخي دل وا ط رن

 دارهلسقاروا هتخاس « یک ینیداوا هدهسنارف « هدنراهرقف لوص كنسنا لیذو تكنهدام
 رداد رد .رزوآ یو لب را عطف ندقلراکهتخاس « لامعتسا

 هدنمرج كلهتخاس «یرکف ردطرش لاعتسا ام كنمرج قاراکهتخاس هد
 كمرجرب رکید یعوننه كخاراکهتخاس عقاولاف .رددنتسم هتساسا یسلوا طرش كرارضا

 هلیدصتم مانا هعو رم رغ: تفر هاو ارت او رسا لتتت
 عقاو لامعتسا . رولسهنلوا لاصحتسا هلا لامعتسا جت سیا دصقموب « رولوا مقاو

 ترابع ندراضحتسا ییاوصح ةطساور دلبصقم نلیدبا سقعت درحم قلراکهتخاس هحقدلوا

 <لکد هلبا یظد كفاووا"هتخاشروض ارز ےک ءدوت و درس ان وب تک
 قاروا شعلوا منت قرلوا هتخاس ینبم هناظحالم یک و هتشیا .رولوا لک

 :رویاسد زالو دوج و ر كلهحا هتلدبا ایا
 كلامعتسا هدنیماع كمر ىل خا « .دلاح یندلوا ۱۶ ۷ 5

 هتخاس ردقهنره ارز « زلروک عنقم هجزب تاعلاطموب نالوا نایب هدنقح ینیداوا طرش



 یمهعو# یهو اف یوقح چ ۷۲

 لکشت كنمرح قلراکهتخاس < هدهساا E یدام ررض هک دلادب لامعدسا دسر
 0G 2 أ 4 ۳
 تح كب وس ازج ها اب . ردلکد طرش و یدام ررضر ا نوجا یماع و

 یلکشت كنمرج قلراکهتخاس یلاعحاو ناکما قلوبعوقو ررض هرزوا ینیدلوا هدنه دصت

 یرح 3۹ ِ رولوا لصاح هاب | یناکما نامعسا فسا لاحا ررضو . رد یاک نوحا

 كملسهدیا لامعتسا یلآ هسیا رواوا لصنره هسمک نلیءدیا عاقا یناراکهتخاس هلبا
 تله هدا نا ا یاکترا تا راک هحاتس ندفر ط کد - رد 1 هدی رادتقا

 < ردلپس اهد ندنلاغا تعا لامعتسا تشر هتخاسارز . ردلکلم ههعاجا

 تراسجز ا رب نوحا لامعتسا هدلاح ینیدلوا مزال هصوصحم تراهمر نوجا قلراکهتخاس

 كملس هل والامعتسا هدنفالخ یسوزرا كنلعاف یشرب هتخاس هرکض مب یتح . ردنا تیافک
 لامعا هدنناح هرکوص ندننافو كراکهتخاسر الم . رددوجوم هلسیسکلمو لاعحا

 , وا كاسا ندنفرط یسهرو یدسر ها يیدتسا

 نالوا ثح ع وضوم هدهداموا الوا هدنسهدامر نه كىازج نوناق « نوناق عضاو

 E و سا ناس ) Eléments constitutifs ) 5 رصانعو فیرعآ یعرح

 نوحا یلکشتو تیماکآ كنم رح قلراکهتخاس نواق عضاو رکا ّ را ا

 لعاو رولس هدا جرد هر ول اق " ةحارصیو < یدا ها دار یتسلوا طرش كلامعتسا

 هد راب ۳۳۰ ترام ۲۷۸ ىح .ردشماع اجر رد طرشر هلو نوناق عضاو کوا اح . یدیا

 تعفنمر را او 2 مک ره » هدهدام نان هملق قرهلوا ك لید ه هدام 2 ۱

 یطنارش كل راک هتحاس هلن ارمبعت یک e ..ا هاب دصقم E N ات

 دق 2 و دنقح ینیدل وا طرش تا ا هس ا ینیدنل وا ناس قرەلوا چک ك

 . ردشمهلدا ج رد

 رولوا كج هدا هعلاطم یرلنوناق ندا طرش ییامعتسا هدتیماع كنهرج قلراکەتخاس
 دشادبارک ذ ةحارص ینیدلوا طرش هدكلامعتسا هدننام هراس طا ررر و یا
 قرهلوا هتخاس قار اماع همکر » هدنسهدام یجح ۲۸۰ كنسازج نوناق الاسا الثم
 ابو هقرو ر شعلوا مظنن قرهلوا حس دوخایو ردبا مظنت هصوصخ تادنسو قاروا

 یدلسهدبا دلوت ترضمر, یصوصخ ایو یوم ندوب « هلا ربا ربغت یرلیزاب دن



 3 EYLل لاا ۲۲۲۰

 لامعتسا صخشرب رخا كرهلس دوخیومرج لعاف یدنسایو هقرورب فرحایو هتخاس لولو

 نواف الا اوا رر 0 هدر دش یییدلیا

 رکید ایو كناینالا هلیا یعرج دصقمر مکره) ید ہدنسەدام یجح ۲۹۷ كنسازج

 یصوصخ مداخ هنابنا ییکلم یو قحرب دوخایو ینسیمسر دنس كنتموکح ینجار
 رلیا لامعتسا ییادنس دلقمو فرح هلو هلدصقم لامغاو ردا فیرحم و دل یدنسر

 كنمرج قلراکهتخاس یاحردنم كراهداموش .ردشملسد « روللوا دع راکهتخاس ها

 . روی رتسوگه دنروص حرص كپ ینیدنلوب طرش كااععتسا نوجا یتماعو لکشت
 عضاو ارز . یدیا زاللق هلئسم یدبا هسنلو دقر هليو هدهدزعوناق مز رکا

 عضاو طقف « ردنا نات یک ییدتسیا ی رصانع « کک طارش كمرجر یھ نوناق

  كنهمکحره رک ا . راجا وق هنالمامم یک قملیق طرش ینشر ییدما طرش كنوناق
 ثادحا طئارش ماطر - هدلاح ینیدعلو هدنوناق - نوجما یم و لکشت كمرجرب

 ماطرو ردبا لدم یتیهام كرامرج نالوا ناس هدنوناق هسلریو زاوج هسا داجحماو

 قحارصو تارابع كنوناق راداہجا < راریش . رولوا شلرو نادم هدهالامعتسا ءوس

 . ردا احا یلوا هدنسهر اد

 دم مک .ردلکددوح وم دارطارب هدننار رقم یهدیابو هلس هام زبى همکحمزب اد

 ینیدلوا دوج وم یار رقم قوج ر هدنقج ینیدلوا طرش لامعتسا هدنتماع كنمرج قلراکهتخاس

 یوعد 2 2 هدنرارقر یلح را ۳۲ لوان وناک ۱۷ انس راد اهدتسازمک هک کیک

 هتتم كلرک وهنسالاب كرك ك ربخولع نالوا شمنلق میظنت قرهلواقطان یشورغ ی نازو کیا
 قلراک هتخاس هلیتروص یغارفا هشورض كيب چ وا كلروک ذم غلم كردبا هوالع هلکو مر
 بر كنسرساحتم هدنلاح يتقح كنلاصفا قلر6هتخاس وللثموب قرهلوا تراع ندنعاقا

 عوضوم یسهضف یامعتسا مدع كقاروا نالوا نابمرد یلهتخاس هدا یرلازج

 هدنلکشت كمرج كلهتخاس دلرهلسد «. . . . هدلاح ینیدلوا راکرد ینجهسهلوا تح

 . ردشعوا ناس ییدلوا طرس ا

 کو ED اع هدنرارق ر ړځرا ۳۷۷ ترام ۷ كنسهراد امدتسا هے

 هلهج و ییا رک مدنسهعوصخ دارن 0
۳ 



 یسهعومن یسناوک اف قوفح د ٤

 مزاتسم هدنلاح یوی كروک ذم مرج هلمهسلوا ثداح لاوحا هلتروص هعاضا ینقوقح

 لعف كپلاوم نوظم قرهللا هتفد رظن یراارو هج لح همکح هروک هتلواتازاح

 یار هدنروص سکعو یسازح دی دح هدر دق 5 هدیوس هم ح نرخ هر و دم

 تاققدت ندا نایرج ًاضارتعا هجهروک ذم ٌةمکحنکرولک مزال قملوا رارق ذاخحما هدلوب
 ینیدلوا هس وناق هقسور هدنادم قحهلوا بج وم ینق وقح عاض كيافوتم و دنس هح

 «.. ندنغیدلوا نوناقو لوصاراغمو زسلوب یلرو رارق هتلوئسم مدع كنوظم هلا

 .ردشعمروبهعلاطمر یلدغلام هدنلو یجهمما باجاقعارا رارضا هدقلراکهتخاس كرهلسد

 ۱۳ تا رف رس لات ۳۷۸ نوع ۲۵ 2اد اارج رھ ةمکعآ "سکماپ
 ۱ رو ایا ندا ا ندا لکشت یمرح قلرکهتخاسو .

 ا ا یردارپ اکو < روع كر اردتم
 .ردشملا ناب هدنروص حرص كپ ینکجها لکشن یعرج قلهتخاس هخدعلوب رارضا

 ۱۳ ا و کشت تنمرج یلرهتخانس ارظن هتنارارارفوش كرغ رم هک
 قلراکهتخاس < یک یجهسهلسد رددوجوم داهنجار یطق هدنتح ینیدلوا بولوا طرش
 . ردشماعلوا لوق ساسارب یطقو درطم هل هدنطئارش كنمرج

 لامعتتسا یدنسرب شعلوا زاربا ههمکم ندنفرط زع رهمکو قطتتسم ضعب هل

 هنیدزوا یسعیا نایب ینکجهمتا لامتسا كزربم « بونلوا لاوس یجهعا بودیا
 ربغو زسلو نوتسب تاررقم نالوا ذاخا هدنلو ردشمالوا ماع یعرج قلراکهتخاس
 هب همکح یدنسوا « هسلکد یلعاف كفل راکهتخاس « یزربم كدنس هتخاسوا اعقاو . ردیوناف

 یمصخ یسهلئسم كاهتخاسو شلا زارا كرهبملس ییغیدلوا هتخاس « نامز ييدلبا زارا

 لامعتسا هدءرکص ندقدنل وا علطم هنعوقو كلهتخاس هليا یسلدیا ثحب عوضوم ندنفرط

 ههنازج تلوئسندننیدلوا شمالوا عقاو « كره » لامعتسا « هكا نایب ینکج هی
 لامعتسا « هسیا راکهتخاس تاذلاب یزربم هلدنس رکا طقف . ردیغوط یسالوا راتفرک

 ؛ رولیهلوا روصت لصن یسمتا نابیرک صیلخ ندهینازج تیلوئسم هللا یتکجهمتا
 یدنس هتخاسوا « هلسهسلدبا لوق ینیدلوا طرش كلامعتسا هدنتماع كنمرج قلراکهتخاس

 . رویلوا شلوا عقاو لامعتسا هلبا زاربا هبهمکحم



A AG۷و لامعتسا  

 مام حا نان یکجا لامعتسا هرکه نوا اک كم ج ا تام

 ماقا یل تقرس هلقمرشآ امرا قبط و . نمهدیا جارخا ندتمرج یمرج رب شلوا

 ۰ ردنک یسامهلتروق ندقلوا قراس هاسما هداعا هنحاص یقورسم لام كقراس ندا

 « یشلوا لاوس كنکجهلدبا بولبدبا لامهتسا » هدنسهدام ےک ۳۵ دلم هنازج لوصا

 . نمهر و رله هدنفالخ هساسا دعاوقو قطنم هلوب هدلاحر چیه ماکحا کهدنفح

 كرداجا و مش نالوا عفاو هدفالخ هس وناق تحارص « ید قلرسلو و هتشا

 ۰ رد یس رگ

 قلراکهتخاس ارظن هنتحارص یهدنرضاح لاح كرا نوناق هروک همهنازجاع رکف

 « ردمرج كلهتخاس هدكلنزبلق . نعهلسد ردطرش لامعتسا هدنتماع و لکشت كنمرج

 لامعتسا هدقل راکهتخاس نالوبعوقو هدقاروا هدنوسلوا طرش لامعتسا هدکلنزلق نوح

 ؟ نوسایدا طرش .

 یلوا طرش اامعتسا نوجایتماع و لکشت كنمرح قلراک هتخاس هجهلدع ۳1

 دوم هر او جدد هنواق وب هسیا سوسح موزا و ترورضرب هدلاحیه هدتقح

 هللا ريسفت یطرش رب نالوا دوج وم هدنوناق هسقو . ردلعا بی رتو لیدعت هینوناق
 . ردلکد راح قعوق هنادیم

 قلراک هتخاس « ردلءفرب رضم تباغ نوجا هعاجا ته هدنناذ دح قلراک هتخاس

 ماطر «رونشود ل ر مدآ رب كحهدا قلراکهتخاس « ردمرج ا رولوا عفاو ادت

 . رلیا عضو هلعف عقوم ینسهناراکتانج دصقم تیاهنو ردیا راضحتسا باسساو طاسو

 هتخاس . رده وشتو هباخینل راکهتخاس «كلما طرمشیلامعتسا نوجما یس زت كراراک هتخاس

 هعورشم تعقتمر هلئروص ون و لامعتسا یرانآ اساسا صخشر ندیا مظتن دنسو قاروا

 قاروا هتخاس درح هر ردا ارجا هلدصقم كمما ثارا ترضمرب او نمأت

 هتمرج كا « رولوا شعنا لاک او ماعآ ینمرج یلراکهتخاس ها مینصتو مظنن ینادتسو

 راکهتخاسرب هدریدقت سکع هداعقاو . ردقو موزا هراظتنا هئیشر, هقشب نوجا قلوا لئاق

 هنادیم قلراکهتخاس رکا «رریدتنا لامعتسا هنسهقشب رب یدنس هتخاس ییدتا مظنت
 يلهتخاس كدتسوا داش ءالعا ه هسیا رارولوا لئا هدصقم یرلکدتا بقعت ندزامقح

 هدلمعتسم « رولیتروق ندازج ییالوط ندنکیدغا لامعتسا راک هتخاس «هسردبا یهاظن



 یمهغوم یسهتلوک اف قوقح >> 3

 ناسرت صلخ ندازج كردبا ناس ىك هاا لامعتسا ایو یتکیدتا لامعتسا ككرهملس

 . رولاق رسازج هدلاوحا گرا مرج ر مهم یک یمرج قلراکهتخا- هلتروصو و ردا

 ۱۳م نوع اک بوم ترک هتحلسر لایا ر عمدا رجا کف

 رظن هدنصا نیعت یدح كنازج قجهلوا نیعت هراک هتخاس هسلوا هسلوا . ردلمالوا

 نوستیا لامعتسا یقاروا کیدلیا مظنت قرهلوا هتخاس راک هتخاس هک وش . ردیلما هتقد

 ا فرد وا هدید ارح نالوط ندک اا ارحا یلراک هحاس در نوا
 تاحا قلا هتفد رظل هد نس هج رد ا لصحتم ندمرج وا هدنعآ یتسهجردو دح

 اتو ا ا صحت ندم کو هدراهدام لخ ر هرعواف ادو ن دک دا

 ندنیدلوا شعلوا لوف یساسا یلدا ففخحم كنازج هدردق ییدلیدا فالتو رعمعت

 ازج رب یغآ هسیا شما لامعتسا یاروا کیدا مظنن قرهلوا هتخاس « راک هتخاس رکا

 « رولواقفاومكي عا نن ازجر فیفخ اهد ةسن هسیاشماما لامعتسا كاسر

 رسا زح یالوط ندنکیدلا ناسا یر هتحاس ر ندا مظنس قاروا هتخاس هسقو

 . نمهلوا راح اط ققارب

 او تعا نامه یلاراک هاو ےک طرش دوجوم دوا كلف هدابو

 . ردیاک نوا همازج تلوسم یطرش « یسربتک E هللدصقم كمردحا

 یتمللق طرش تلامعتسا داع رو تارت قجهنلوا ارجا هدهمسر قاروا هله

 . زلک هلیبهرطاخ
 ةسياقمو ازج قوقح یسهتلوک اف قوقح

 یسردم هینازج نیناوق

 یار د



 یربآ هتالواقمو دروغ كنالفا

 هرزوا قلوا یسهومو هنظان رور كراتعا ینیدلاوا دشفتسم  ةصاخ ككراحم فتص

 ندفرطرکید هنق وقح دیأتو نیمأت كيولطم باحتا ندفرطرب « سالفا ماکعا نایدیا عضو
E Eییهشارجا ریادت فوطعم داو زا زانو دم لاو یک مانع هو  

 دودعم ندنماسقا هارجا نناوق هروک هن هاظت تروصو « هنلکشو كسالفا . ردعماح

 هتقشح « رار هلقلوا یرغوط ردق هبهجردر « هعلاطم نلیدا درس اد هود 2

 یتسیراجت نید یداوم قوح لا ىح «قوحرب كنلصف سالفا کن وح .ردلکد قفاوم ًاماع
 تراک هلرارجات نالوا رادهتخر یراتعا كرهدبا زجم راهطا ندهدآت هدنسهدعو

 صاخشا هلا سلفم « هدقع تاذ «سالفا هدهسیا رادتم ههللوصا دعاوق یرلقج هلوا علا

EEE RENتارا وام  CSEلاح  A 

 ال «نامززمکیدتیا لمأت یبراهینوناق تیهام هافطع عیرس رظن رب هنماکحا سالفا
 تنبدعاوق نوینوا « ینیدلوا ترابع ندنانتسا هد اه لرصا رب فر تو ی
 نرم نوا اس یا یو < يدوب ع رفتم دغو ار ها ناسا
 یخغیدل وا عماح ی )هل وصا هصوصخ طاارش هنن - هلدق قلوا حاص لکسر ا نما

 ییدلواشعا دقع رج ات ء رک وصو لوا ندسالفا هدندف رط دید فا

 : زردبا قداصت هب هصوصخح ماکحا هدهدنقح تالواقم ینحهل واو

 هب هسام كنسهرضم تافرصت كرجان ار نانلا کج ج ییبالفا ا همکح

 هدنامز رب ینیدلوا زر احیهمان تیاها كسلفم « نوسروط هلب وش .ینج هبمهلوا روم یشراق
 « هد رده ینیدلوا عقاو هرهاک یهمش « هح دوقع ینیدلوا شعا ارجا ید

 < رولیدا دع لطاب هدهدقم تر وص هلط رش یققح كدوق ضعل او هدهعطق تروصاي

 تالواقمودوقعلسقوب ند اںاحم | یىل دادعربتعم هدنلاح یسمالوا سلفم ك ودم ا

 ادنتسم ههر وک ذم تالواقم « هدتلاث صخش ؛ رولوا لماش هنلقام سالفا مکح هدنقح

 هرزوا قلوا عا هنسهدعاق همارغ هصح و روح ههداعا هههسام ی ینيدلوا نشا



 ی-هعو# یمهنلوک. اف قوقح >» ۸

 عبطلاب ندنمکح لاطبا كن هقاس تالواقم ندنفیدلوا راتخ هدتمجام هبهسام هلس ولطم

 . رولوا ررضتم

 ریثأت زاح وشراق هبهسام كسلفم تالواقم نالوا رخٌوم ندسالفا مکح (الوا) هتشيا

 تابح رب ماس كرجات ( اینا ) « ىا مازلتسا یهصخش تیلوئسم زکلاب نیزسقلوا
 اینک او ء هدنسهرا یلاقتنا هلا سالفا نالوا نمضتم یراتعا طوقسرب مات « ندهبراجم
 تصخش هسام كدوقع کهدنفرظ تدم یلهمش نالوا كعد یسهرود هلام هقاضمرپ كوي

 هسلفم تالواقم كسالفا مکح . . . یشلوا یلتو دع نکی | نأک هدنرظن یسهبونعم
 دود ا یاوا یوم

 هالدقع وتادروقوقو هسلوا هدازا ندهلحو یصق همان < یبلقم تراحم نوناق

 هلهج ویو شعا مور ندهبسایسو هيرا قوقحضعب هنب « هلیب هسلیا تدوع هنشاب یشیا
 کجهدیا ربثأت ءوس هدایز كی هنسیداصتقاو یعانجا عقوم كنویدم « یطوقس كنقوقح
 ۳ ردشهلو EA صا

 هدهدنرظن نوناق « نیملیدبا دع زسهکل نوتب نوتب هدنرظن قلخ یلسومان هج هوب
 « ناصق نالوا ضراع هتتلها كسلفم نانلو هدعقومر نود اهد ندتعج هراس دارفا

EEا ا هالواقم ینیدل وا سا دقع هلا را ناکا سالفالا لف  

 نوکنوا ندا مدقت هسالفا مکح دوخایو هدنسهرآ سالفا مکح خش رات هلبا زج خم رات

 لاطبا لباق هحنهاکحا یسهصوصحم داوم كراج نوناق هلسح قلواشلدا ارجا هدنفرظ

 درجات مدقم ندهرود یلهمش ې عوضوم .زرو هما ثحم ندنالواقمو تالماعم نالوا

 بولوا روم ًانوناق كنبرارق سالفا نلیدیا اطعا ءرخالاب « هننالواقمو دوقع نالوا عقاو
 ردسهتسم یتیدال وا

 نالواعم و نالوا فورم هدایز كا هدناقطت هک ههنا یعوفو تذک
 : هل | هراتعا رظن

 ذخا « هراحتساو راجاو ارشو عس « هتموصخ الثم « رجانر مدقم ندسالفا رات

 هرخاالاب ۰.۰ شمریو تلاکور یصوصخ ایو یعوم هبهسکرب هرزوا قلوا نوذآم هضقو
 ۰-.؟یعردیا عر و عفر یراتحالص نلیدیا ضیوه هلا هش اس تلاکو « یسالفا ع وقو ك رجحان

 نع كلکو هدقدلوا كجهدیا ماود هنسهبراجم تالماعم هد ودنا دقع وتادروق وق سلفم

 ,,ء؟ ردلوقمو را ىکا تلاکو یاها تم هر همانتلاکو



 ۲٩۹ 9 ی هال واتمو دوقع كسالفا

 همان هلواقم « هدلاح کیدتاسالفا یرب نداکرش ابو یسهبونعم تصخش تکرشرب كلذک

 «نیزسقلا هرابتعا رظنی دقعوتادروقن وقو 0 راظتنا هتساضق | كندم نالوانیعم هلا

 .؟ زیمکج هل هدیا دع خفنم یتکر ش

 ینمیلست ايشا ضعب هدنلباقم ررقم لدب و هليا هنیعم تالصاف هیهسمک رب «رجا رب
 ا هدرحا وشراق هن دهعتر نالوا عقاو هدلوو كصخسر کیف دوخای و نکا دهع

 شلریو مکح هنسالفا هرجا ا تدمر < نشو دهعتم کما هدأت هدهنعم طساق

 هلواقم وش ندا لمحو بسر بئاحو ضعل و e فوت ضعل هفرط یياره : لوا

 تعضو كنف رط «سالفالاح نالوا ضراع ارخلا هقوب ؟ردیمقج هل وا ارج الایروبم یکح

 ..؟ ردیمکج هاب هریک هلوصح لوح رب هدنراهقوقح
 هرکوص ندکدتیا راجیتسا راقعرب سلفم ردود بلاح هصااب هراحا دقع هدناموب

 ینیدلوا سلقم رجوم ؟ كجهلیدبا دع یمخسفنم یمکح هراحادقع هسلوا شعا سالفا

 ..؟ یک دا تادا تارا هنفوقح هارح ام ۵ نراقا
 هروک دم تالواقم,یساوا رره دهد م سل ھو تلها القا یک

 . ردققد جاتح ES 8 يوا دش ایو عفر یش روح یسارجاو دقت كنماکحا

 . ردحرصم ًانوناقو مولعم یارثأت كسالفا هدنقح دوقع یک تلافک « تماما و یه

 كنم هدهد دقت ینیدلوا یکتا ماست . زالوا ماع نهر هکدلدا مات نوھرم

 علا ههیوناق ماکحا یراح هدنقح رلنو و یتجهلوا دودعم ند احا هزاتع تابولطم

 تاغا رددوجوم یبرط اشو لار دا ینج هلو

 كراع نوناق هدیلوصا تمجایم هت را هام هدنلاحیمالفا كنالفک دمو «هلع یک
 ۲ ردا نعت اقفوت هنس هص وصح داوم

 لماش یراباقتم تادهعت كنفرط هللا تکرشو تلاکو كسالفا مکح هلع ءان
 كم رام نوناق هلسهسانتسا تعضو كسلقم ندفرطر <« ىا هحرد هب هقاس تالواقم

 نوناق نالوا یعوم مجرم داس هصوصحت ور و اک
 . ر ىلعا ناصو لح كرەمليا و قفو ییماکحا یدم

 هدنراج نوناق نوجا یس رب دتا نارتقا هبهللح عات طق كنهبوناق همهم لئاسموش
 هرروا قلوا رصحنم هن رلهلواقم هطروغس کلابند لباق قلو هموم هدعاقر

 : زروییروک یەدام یجت ۱٩۱ هدننوناف هیرحم تراجم



 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح 8 ۰

 سالفا راهظا لوا ندنماتخ كنهطورشم "هکلهت جهطروغس » : هدهروک ذم دام

 یتخسف كنماکحا وتاروطنوق ایو یتسلا هئارا لفکرب هنسافا كيرم هجاو هسیا زدنا

 هطروغس « كر دتا هطروغس کا ردزاو یقح ا هطر وغس هبلط

 هثمارا لضک ررحم کوو لاک هطروتس هدنعوقو القا هدلاح ییدما هیدات زونه نیل

 . روشد « ردراو یتحالص کما بلط ینخسف كنماکحا وتاروطنوق ايو
 هفرط رکید یسالفا عوقو كنیرب ندنیدقاع هدنسهلواقم هطروغس هحنجوم هداموب

 ۱۶۰ هرات رظا یکم دا ها :a ساق )6۱(  : رد ی یخ کا
 یهطروغس هدنف رط هقاتم تدم یتیدلوا یراح كم هلواقم - (۲) ۰ رولس هدا خسف ید

 كنکج هلیدبا اغا كنانیمضت نلیدیا دهعت هدر دقت یکیدلک هعوقو هکلهت نالوا بجوم
 تاسلفمریغ هدناقطت هفام عم . رولیبهدیا بلط ندنرلکیدنس هسام یتسهاوا نیمات هلافکلاب
 . ردذراو هدار اهد یعا حج ر ینتھج هلواقم خسف

 هطر وغیس عون د كن وناق مکحو نالوا عوضوم هدنقح رهطر وغس یرح اساسا

 .ردلکد لباق یلمشت ههرئاس تالواقم نالاق هدنجراخ كن | هدهسیا ز احقیطت هدهتنالواقم
 ندراحم سالفا هسیا هدهلم .زامهل وافداصت ههدامرب هقساب ندوب هدزع وناق تراحم

 مکح رب هدیمومع نوناق رثادتم هتسهقاس دوقع كراسلفم یراجم هلتهج ینیداملوا ثحم

 اس نو
 دعاسم هنلاصحتسا هیمکح جاتو رادم هساق هدنقح هضورعم لئاسم « هم هیفامعم

 . ردعماح یهنوناق همهم تاساسا

 یرثأت تار كس ررذا رم 0

 هدنرلددام ۱۵۳۱ - ۱۵۲۰ تلک راد هاش ندا مازلتسا یبلازعنا ندتلاکو كلکو

 ایو لکوم « یعاتخ كه لکوم « یساقعتسا تلک و < ل نح كلکوم ر ظن هتحارص دوجوم

 . رولوا طقاس تلاکو مکح هدنلاوحا یسعا ناجم هلبا قبطم نونج ايو تافو تاک و

 ؟ زریلسهدبا لاخدا هتسکناه نالازعفا باسا رک ذلافلاس ینیراجش سالفا
 كلکوم «رانالوایروحسم كنها عاش هبشترب هلا ناس یتغیدلوا یونعم توم كسالفا

 یرغوط هعلاطموت هدهسرارتسیا تمنا ذاخما ببس هللازعنا تلک و طرشو دقالب ء یسالفا

 هدنتنروح قلا هراتعا رظن یلاوحا قّثاقح هدایز ندرعش هدهقوقح دعاوق . ردلکد



 ۲2 &< یرتأت هنالواقمو دوقع كسالفا

 هدناس یتغیدالوا کک تافو هدلاح یھ كسالفا « كەس ردا شی رد یزمغیدلوا

 . ز هجا ددر

 سلقم .ردتقوم هد مه «دقم مه « تلها طوقس یکیدتا اتنا كنبراجم سالفا

 ضعلیىخد هدنفرظ یاود تدم كم هسالفا تالماعم بواعلوت هدنشا رمتسمو مات ا

 یراتعا ُهداعا ًاقفوت همسارعو دعاوق ییدتسا نیست كنهسالفا لوصاو « ردتقم هافرصت
 . ردز اج

 یو روجح هقس ردق هبهجرد رب « هلیتهج تیلها طوق « یسلفم یهدنراجم نوناق
 : ردراو راقرف ضعب هدنرلدرا هفامعم .ردلباق كنا قلتو دع هدهلزنمرب هلباسافم نویدم

 «یسهرضم تافرصت قج | بولواربتمءدنقح یصخش «یافرصت هنوکره كسلفم رجات
 راتو لومش زاح یشراق هتسهونعم تصخش هسام بکرتم ندنعومح كيولطم ناکا
 اقلطم یرارقا نید هرخاو یبهلوق تافرصت هجالماعم كروحح هفس هکوللاح ۰ ردلکد

 هدنقح یلاوما نالوا ثداح رحم ادع كركو دوحوم هد رج تقو رک بوالوا حس

 كاف :نودم لذت ۹۹۵ وهم : ءدام هلع )۰ نامهلوا یرذات دو 8

 نالوا دوجوم هدرخ تقو یاحربتو تاف رصت او یدوقع نالوا رضم هام ىع قوقح

 رولوا لما دق لاوما دخان !رحطادمن اما رال رسم .هقح ا

 . ( ۱۰۰۲ : هدام هلحم ) . ردهل و هدرارفا

 هدهطقن و ؟ ردلماش هلاوما مومعلاب یتاریثأت كہفس رو یراجت سالفا هکرولیروک
 تم سالفا سما E كہفس طقف .روییدیا داحتا مکح یاره
 لباقم هتسلوا لوئسم اصخش ندننافرصت كسلفم درا سالفا . زعا قفاوت هات

 یسمهلدبا لاطبا هدهعطق تروص انوناق كنسهعقاو تافرصت كسلفم ند دم « هدیداعسالفا
 ..دوسدبا قفاوت هلراتعا سابا ت رر یاکحا یو بوم هلاوما تداح الا و

 یراجم سالفا ندنتهج یلدا دیدم و دق هلا ناعم لام كتلوئسم هدیداع سالفا طقف
 . ردهاط قرف هدیرلهزا هلا

 تمضو كروحح هغ ہو یداع نیلفم ا یراغ سلقم ارظن و لاوحا

Eیسلوا دقم او توم كتلها طوقس رار لالو یفاوتم , کیذک امام  

 تسانم هوجو هدنسهزا یراع سالفا هبا همس رخ و یداع الف هدنناصوصخ

 , رددوج وم تلئاعو



 یسهعوج یسهتلوک اف قوقح > ۲

 دوخایو ندتهافس هحنجوم یلدم نوناق كلکوم هرکوص ندکدتبا ررق ساساو

 ۳۳ لح) دات هرو تکو ع حک نالفد ندتشع یم یلاوما كود
 E ا وک جرات هتاکو دقع هدكنراجم سالفا كلهسردبا ققدن

 . زرولوا

 بجومینلازعنا كلکو «قطم نونج هللاتافو ندلاوحانالوا ضراع هنتنلها كاکوم

 هدی رج یالود ندشد ايو هفس كنکوم .زعا طاقسا یتلاکو قطم رغ نونج هدهسرولوا

 ۱ .ردشمهجا لاخدا هدادع لازعنا باسا «نوناق

 تیلها ندید وب یضتقم کف كرح هللاوز كلاحوبو دلوتم ندتافس یر كپقس
 ۳ ۱۱9 مک را تادو و بواوا طقا_ دقت و فرم
 یسامهلوا ردتقم هفرصت عاشا «.دنفرظ یتروجح ماود كاكؤم « كلكو ینیدلوا شا
 زاحیسملسهنلو هدنافرصت ادتسم ههقاس تلاکو هرکوص ندنکف رخ طقفو یط
 هدلاح یفیدلوا عماح یهینوناق طئارشو رداص ندنلها لیکو هکنوج . لک مزال قلوا

 عونع هجنلوا لئاز عنام ؛ یدیا دنتسم هنیرج كلکوم یسهمهدیا اغا یہب لکوم كلکو
 . ردا تدوع

 كسافمقحم | .ردلکد ندناسا تلاکو لازعنا یر هدكنا : هحنلک هسلم نویدم

 كلکو ینیدلواشعا نیست رحم الق « هی وناقماکحا نالواقلعتم هدهنناف رصت یهدرخ لاح
 هدرخلاح ندنفیدلوا دقم هاتحالص كلکوم یتحالص كلكو .ردلماش هنناف رصت هلاکو اب

 یسلفم نویدم طقف . نمهدبا ارجا هدلکو عبطلاب ینافرصت ینیدااوا ردتقم كلوبدم
 « تافرصت کج هلس هدا عاقا كنسيدنکهرزوا قمردنلوب هدتیاوئسم تح هاسهدیدجلاوما
 ارو ؛ رولسهلوا ارجا هدندقرط لک و « هلطرش كما دیلوت یهقوقح هحُش ىع
 .رولوا می هلماعمیارجا ًادانتسا هبهقاس تلاکو ندنفجهلوا لئاز عنام و نکو

 هللا سالفا مکح : رولوا لصاح هحش وش هحنلیدبا قیطت هیراج سالفا «یاساوب
 . رولیرب دن" دی فک ندننادوجوم هسلفم نودا لاقتا هبهسام یسهرادا قح كلاوما
 نوذأم e یک ینیدانوا نودام هفرصت یدنک هدنرزوا هروک دم لاوما هلع ءانب
 ا روا ییالوا رم هد هام طقفو یلوا لوسم اج ردود
 , ردربتعمو لوقم قالماعم یهدلو و هدكّلک و یکی نیدلوا رتعم



 ۲ یرثأت هتالواتمو دوقع كسالفا

 نالوا دعاسم هلکوت كنهسالفا تالاعم « هقوقح دناع هنسهلاع و هنصخش « هازج

 هلاکولاب هد لیکو ینیدلوا شما نیعت سالفالالقو «تاذلاب سلفم هدواعد قلعتم هنماسقا

 هرکوص ندکدتبا دب عضو هللار ا هلیدقع وتادروقنوق سلفم .رولی هلو هدتموصخ عقوم
 هتموصخ هدیواعدقلعتم ههر وک ذملاوما «آدنتسم ههمانلاکورب شمر و سالفالالق «كلکو

 روم وف کن وخ ؛ ردزب اج یا تاکو هوس تاصوصح ینالوا لماش تل همان و

 . ردشا تدوع هسلفم نالوا لکوم تحالصو هلسهلوا قیدصتو دقع كنوتاد

 ناعت هللا هصوصحم داوم هدیرلن وناق هجا لود ضعل « یار" هتلاکو كسالفا مکح

 هدنسهدام یجت ۲۳ كننوناق سالفا یل رات ۱۸۹۸ كنتلود اينالا : ردشهلوا عرصو
 هکر کم رولوا طقاس هاا سالفا مکح تلاکو نالوا شلدا ضيوف ندنفرط یلقم )

 هداینالا . ردشملنید ( نوستا قلعت هننادوجوم مقر نایالوا لخاد هبهسام « تلاکو

 «كرجان مه «تلاکو مکح ندنغیدلوا لوصارب كرتشم لماش هرارجانربغ هارجات « سالفا

 كنمکح سالفا هحنجوم یفوناق ابنالآ هدر . رولوا طقاس هلسالفا لرجات ربغ هد مه
 فاع هرکوص ندا هدهسرواوا لاد ههسام دوج رم لارعا کیو 8
 هسام قحا « سالفا هلتهج ینیدالوا دودعم ندننادوجوم هسام « لاوما یحهدآ

 قلوا قلعتم هلاوما یهدنجراخ تا « ردبا طاقسا یتلاکو ءابراتعا قلعت هننادوجوم

 . ردقاب هنن تلاکو مکح هرزوا

 رک و كلكو E یح 4۰۵ كس ob Code desاigati0us هرحوسا

 ینیدلوا طورشم یسکعریارب هلقلوا ررحینج هلو ماتخ كتلاكو هاسالفا ايو تافو كلکوم <
 ینج هل واربتعم كم هشاس تلاکو هدروصییدتسا مازاتسا یتلاکو ماود هاماعم تهام دوخایو

 یتیدلوا هدهرتلکناو اسالا < بوالوا رصحنم هرارجات سالفا هدهر۶ وسا . ردحرصم

 . ردشهلوا لیمشت هدهرارجان ریغ « یک

 رأت زئاح كسالفا « هلاکو كنهسک ییدتبا لکوت مکلالق كسلفم هدهسنارف
 یجم ۲۰۰۳ كالیویسدوق هدهسلکد دوج وم هنوناق هح رص هدامر راد هتفیدالوا بولوا

 ءدنلاح یراجتربغ سالفا ینعی ) ی 4600011076 كلکوم كركو كلكو كرك : هدنسهدام
 یک 6 یراجح ربغ یالفا 0600111100۲6 ۰ ردر رحم ینج هلو ماتخ كتلاک و هلا ( یرلاعلوب

 الفا ًارظن هوا شهلوب هدهوس ینیع هلا تافو انوناق هدنصوصخ طاقسا يلاکو



e 4یسهعوغم یسهتلوک اف قوةح  

 ؛راردقفتم یقوقح بابرا هسنارف هدناس ینفجهلوا ببس هنماتخ كلاکو مکح هدكنيراجت

 .ردهدکمنا جاتنا ینطوقس ندمکح ًالک كنهقباس تلاکو «سالفامکح هدهسنارف هلتروصوب

 یقیدصتو دقع وتادروقنوق « كراهمانتلاکو نالواشلریو ندنفرط سلفم سالفالالق
 الت هج هتنامع 5 اع هرکوص ندندس كنهسام هنب رزوا یعاتخ كنتالماعم نوسنوا دوخایو
 تدم كنهیسالفا تالماعم . ردراو هدیدع لاثما راد هنفیدلوا شلدیا لوق ضارتعا

 یترالکوم هدهسالفا تاصوصخ كرللک و ءاس هراهمانلاکو والثمو یخد هدنفرظ یماود

 ۲ ردهدکلروک اباد یرلکدتسا لم تالکشم ل

 یر ارات تکرش كطرف مع - ۲

 كسالفا مکح « هبهیراجت تکرشرب نالوا شا لکشت ًاقفوت هنماکحا تراجت نوناق
 : زب ىلا ققدن ندرظن ةطق کیا ینهلئسم نوجما نیعت ینفیدالوا بولوا ریثأت راح

 ا تست یوصم صحت - )را كننضعل ندا د 6۱)

 ۶ یمالفا:تنشصتنا نداک فر  الوا
 واع یک رشتیداموقو فتکلوف . ردلاما <« ردا هرات تاک رش

 مون[ ءرارددنتسم هنساسا تیصذش ندنغیدلوا ما هلیرلهناذ "هلباقتم تبنما « هلبراصخش
 عوضوم هلهج ورب یراداتعاو تبنما وشراق هرکیدکیو یرلصخش كناکرش هسیا هدنراتکر ش

 رادهقالع هده وعم تبصخش هلیرادقم هبامرس یرلکدتنا عضو اضحم رلنوب بوبالوا تحم

 ام یراع ندن ساسا بصح ۶ رلتف مش رو دما ند اقوا

 وا فهم ارواش یرادقم یساهامرس «یلوئسم كرندنام رف هرات مش تیدنات وق

 ید دو هدلاح یه « هدهسیا رولاق رصحنم هلام یمهقالع CEE هد

Se۳ ی یر  
 کیر سا تداموق ندنحهلوا لماع ر كوب كن اقم

 2 او نالوا تک ما رک س تامر لنوسفا رکلا ددا

 نت اله ا د د ےک ا ی هدفراتک رش تدناموف یداهاع ی رافض ووا لا

 E EDE فتا ع عوو

 هنیراتلها كناکرش ءو ف يهدنسلواساسا هدنلنکشت ه راحت تاک رش كلام او صخش

 ردا ماظت هدر دقت یتیدلوا ضراع للخ



 i ىريثأت هنالواقمو دوقع كسالفأ

 ؛ زما رثأت هتکرش دوجو یسالفا او تافو كنبرب ندنناراد هصح یتکرش منونا
 هدیسالفاو تافو دلرارتیدنام وقهدنرلتت رش تبدناموق ینویسق ۱۰ ردیاماود قباسل ایفاک«تک رش

 كنبرب ندنساکرش یتکرش تیدناموتو فیتکلوق هکو لاح . ردلکد عنام هتک رش ماود

 نالوا كيرش هدنتکرش تیدناموق ايو فیتکلوق .ردیا جاتنا ینخاسفنا كتکرش « یافو

 نوید نایاطوا»یلعت هتک یش توا تراش یار سه
 ؛ زالوا یلفم یسهیونعم تبصخش تکرش هسلا همکح تص یبالفا یالود نده راع

 . رولوا خسفسه طقف و

 هتک رش "هلواقم « یسالفا یو یافو لک ر نداکرش هدهراحم تاکرش هکرولوا كمد

 . ردرثأت زاح هلنروص ینیع
 نونحم هللا قطم نوچ ایو توف یر ندرلکیرش ) : هدنسهدام یجح ۱۳۵۲ كن هل

 كتکر ش هدنروصینیدلوا هدایز اهد ایو چ وارلکیرش طقف . رولوا خسفنم تکرش هسلوا

 (رولوا قاب تکرش هدننب یرارکید بولوا هدنقح نالوانونمایو توفزکلای «یعناسفا
 . ردشملسد

 .رددودعم ندنکرش هخانشا باسا «تافو هجنمکح هدامو

 هدردهینیدلوا هدایز اهد ایو کیا یددع كرلنالوا تاحر هدهقوقحتاکرش قجمآ

 کمه راو تاکرش «كنمکح می وافاد رف نالوا: یم :ینفخ هلوا قاب كتکرش هدنراتبب
 . ردلمأت یاح ینجهلوا قفوت لباق ردق هبهجرده هلساسا هبونعم تیصخش

 ندن راهدرفنم تصخعش كلرانا طقفو بکرتم ندرلکیرش «یراتکر بش تراج یک ردمواعم

 . راردزاح یهیونعم تیصخش « كلام هبهقوقح تیدوجومر, ج راخ نوتسب

 قجثآ « ونعم تیصخش رار هلقملوا یریا ینئاظو و قوقح كناکرش هلتکرش
 هلسساف هدنکرش كکیرشربیه ییدوجوم ماودو « لکشتم هلیعومم كنسهک رم یازجا
 «یلاخدا هتک رش :كصاحشا صب ندب دوخایو فا فا نک مش كسر نداکرش رده

 ندنکج هدیا ربات هنق وقح كصاخشاقج هللو هدلماعم هلتکر شو «ریغآ یهبونعم تیصخش

 . ردیضتقم یسارجا هیلالعا مسام هجنیجوم تراجم نوناق هدلاوحا وش
 رش نالوا تاجو هدلاح یاهو تر ندارن ین و

 لخاد هلبتقو كنافوتم « هتکرشوب اجت « هسلوا یاب تکرش هجنجوم هل هدنسهرآ



Eیوم یسناوک اف و  

 ! معا نظ چیه .: ؟ ز یمکجهلی هد ردییع كنسهیوطعم تیصخش تکرش ینیدلوب
 خاسفا - هدنروص قجهلوا روم هبه ونعم تیصخش ے هدیسالفا یکی افو كکیرشرب

Eراثعا كسلفم ندفرطرب «یساوا خسفنم کتک رش دانا یسالفا ار دشراتنم  

 زاح هدنکرش دقع نیح قرهللوب مورح ندهبسایسو هرات قوقح ضعبو ندیراجت
 قرهلوا ندنجماتن كسالفا مكح هدندفرط رکید « كنسافوا یراط للخ هتیلها ینیدلوا

 ۳ مر رخ یلدا یاو لماس هلاوما موسسلاپ تونم تفت وم

 و هم اوت کلا یلمت كفوعح هام هرزوا نالا
 لا رد استر ےک و هد وز و۳ تک لاوما ۲ تاعنا رسد تک شرب هدر قوت

 كيرش هسا رواق یشرب هاضف «رولوا افا یراتجآ كرانوا هدرما لوا نیزسکلک
 . رول وا ماست هتسهسام ثسلقم

 - را لاو 8 < ع هدزب هروک هلوتقم یار هدینالفا كراو دامو

 و دلم ی مدنفح «یارتات هکر شا .«كنسالفا عوقو كنسضمب نداکرش

 . ردیتس هک اع تاداهتجا هلبرلیار كقوقح بابرا بونا لوا دنتسم هب هنوناق تحارص

 : رولوا فداصت هبه رص داوم راد ههلتسموب هدننناوق هیبنجا لود هیفامعم

 كنتكر ش فتکلوق یسالفا كکیرشرب : هدنسهدام ىج ۱۳۰ كنتراجت نوناق انالآ

 مکحو هدننحم یتکرش تیدناموق طففو شادیا دادعت هرزوا قلوا ندنسهخاسفنا بابسا

 هل رتیدناموق ) : هدنسهدام ی ۱۷۷ كروک دم نوناق .ردشماملوا ے رصتو رارکت یوناق

 یاربأت كسالفا تفک هدلاح ییدلنید ( نریدتبا باجا ینتخوسفم كتکرش یافو
 هدعقومر نود اهد ندنافو هلبراتعا تیلها طاقسا سالفا « هدهسیا شملقارب هنعتوکسم
 .زامهلوا بس هتخاسفنا كتك رش هواوالاقیرطب یمالفا كرتیدناموق « ًارظن هنسلواشعلو

 كنساکرش یتکر ش فتکلوف هجنجوم یسهدام ىج ۱۹۱ كننراجم نوناق الاتیا
 _ هقدالوا طورم"م یسکع -یسالفا كناکرش رتیدناموقو هتیدناموق هدنراتکر ش تیدناموقو

 دوج وم قرف هنوکرب هدنسهرا هلوُئسمریغو هلوئسم یاکرش . ردجوم یتکر ش خاسفا
 حرصم هدهمان هل واقم یتحهسهل وا خاسما بس یسالفا ڭكنسصەل نداکرش هقامعم . ردلکد

 . ردبا ماود قباسلاقاک تکرش هسیا

 دلروک ذم نوناق ربارب هلکمنا قفاوت هتنراحم نوناق اینالآ « یتراجت نوناق ناتسراجم



 ۷ 3 تا هنالواقمو د وقع كسالفا

Ee LO E تلسهلواقم تک رس CS NE 6 

 ردهدکلدا جاتسا ِ

 دو SOY .ردق و هص وهم تحارصرپ هدمح هلم و هدننراحم نوناق هسلارف

 ی وقحس رافا نعي ) ی 6 كاکیرش رب : هدنسه رقف ىج ۶ تس ەدام ىج ۱۸3۵

 اداهنجا هیمکح اخس وو شلدبا ناس یفجهلوا ریذپ انا كتکر ش هلا ( یشلو هدنلاح

 هرز وا كجا ی یداهمحا و ۰ ر کک I قطنو لیشت هد هب یرابم سالفا

 یت هد كنوناق ىل رات ۱۸۰۳ هدنقح راتکرش مسقنم همانا یسهبامرس : هک روید

 وند ( زالوا خیسفنم تکرش لا یسالفا ایو تافو اتے اک رش راتکرش وشا ) هدنسهدام
 هد كسالفا ايو تافو هدنراتکرش تیدناموق و فتکلوق هکولاح < شمللق حرصت

 ثکیرشرب هدرلنکر شیهخش « كنوناق عضاو « هدندنو ؛ردش.۴ هنع توکسمیم هنواق
 ..رّاشالک | ینیدلوا شعا لوق هرزواقلوایخاسضا بس كتکر مش «یتسالفا ابو تافو

 ما هنأ وق زرط سا وق رم سی »> x Code des obligati01S هرم وسا

 ی القا E : هدنسهداه 2 ot ا نوناق :رددوح وم هدام ر نەجا قفاو

 فن رشا یسالفا تلر نداکرش ثالذک ۰ زنا جاتنا یی رالوا سافم ًاصخش كناکرش
 اا اتلسنایع/ناونافا یک کان الوا و رتف دام ۰ روت 6 یا جانا یتسالفا

 ددد ر اوشا نکردبا "مازاتسا یتسالفا هداگلن هلوئسم یاکرش یسالفا دارلتک رش هدر :ردب لط

 «کج هديا دع خسفنم هدكنکر ش هلییسحیسالفا كنیرب نداکرش .زا دیلوت هجا رب هلبوب
 هدنن ون اق هرج وسا نکیا ساسا 3 یعلوا لوق هدزب Cc هلهحو كدا ضرع هدالاب

 ۳ ۰۰ ته

 ی و ی ام توس رز

 هدهحرد هب هنسهل واقم من كرارق نلیر و ااو هتساللقا تک ج "یونعم صحش

 كننکح فا "هلواقم هرکوص ناک دعا سالفا تکرتش هارکیدریصت «ینیدلوا رثات رم اح
 یارا ردتانم هنس رب رب او هد هم ینح هال وا بولوا خسقنم فكك مو ظطفاس

 ۳ رو وا حض وت یاهجورب دز وز لب

E E EDدلوس لا شا زیدننا هوا  

 تخورفو عس "سرو "العاک یسایشاو لاوما < شملکح ندنلامف کا ۰ ردهرضرب



ê ۸یمهعومت یسهتلوک اف قوقح  

 ضرف لصن ینیدلوا قابو ماد كتکرش رب ناوا شعلو ضورعم هنسەجت كلدبا

 هدلاح زمکیدتسا لوق هيد خاسنا ببس یتسالفا كنبرب نداکرش هک صوصخاب ...؟رولی هوا
 يلوا خسفنم هدنلاح یسالفا كتکرش ندبا جاتنا ینسالفا ِكنهلوئسم یاکرش مومعلاب
 ۳۳ ۱۳۰ ۲ نا « رسم کس یدال دل هلع ے یو تات مهلت الا وتیرطت

 هل تره نت ا ےک تلف کا وف ج و نیکو ےک نماد یکتا

 نداکرش هققطایف ...؟ نوستبا جاتنا ینخاسفا كنهونعم تیصخش نده یسالفا تاک

 للخ هنتلها كنیوضعرب كيك رش نالوا دنتسم هنساسا هلباقتم تبثما هجدیا سالفا یرب

 اس یاکرش تافل کک ی اوز اما یقاتعا تاک و و ولو شرط

 د زر انا چ ووا رکا کلا ر ی ا هک کوا
 یضاد هدهلواقم نبح كناکرش رکید و هسلک مزالیاود قیاسلاقاک كتکرش یخد هدلاح

 كتکرش طقف .ردلکد قفاوم « و .رذبا باجتا یرلالواشلاق هدتمضورب ملا یراقدالوا
 .ردقوب یرلقرف ندرکیدکی « ردهدلاحینبع یمهفاک ندننج هلوا سلفم اکرش موم هدنسالفا

 .ردالبو دردرب تقوم طقفو كرتشم نوجارلکیرش مومعلاب هسیا دردرب « البر, سالفا

 هلقاس ناونع «كجهدبا دی عضو هنلاوماهدنروصینیدلواقفوم هنیدقع ونادروقنوق «تکرش
 یدقعو کک اذم ونادروشیق هتمان هبونعم تخش م ردکجهلبا زادتبا تدا مای م یارک
 «سالفا مکح هیلعءانب  ردبا تاالد هنغیدلوا دوجوم « امر هسالفا مکح « كتکر ش
 . زنا یثأت هنسهلواقم تکرش نالوا شلدیا دقع امدقم

 نایاش هعلاطم نالوا راد هفجهلوا خضم هلیسالفا كتکر ش : هروک همهنازجاع یأر

 بهو « راردبا تقفاوم هتکرش ماود اکرش هرکوص ندنسالفا كتکرش . ردحیجرت

 روییدیا ددجت هلا هقباس طارش «تکرش هسیا رارولوا قفوم هنیدقعونادروقن وقرب هدکلرپ
 تفکر لاس لباق رغ هسیا یدوجوم قسو تک هلا هسالعا مسا . ردکید

 قرهلوا را ے الفا تالماعم هدبومهلبدبا دقع وتادروقنوق رک ۱ ۰ ردلکد

 هتحم ندنساهو دوجو كتکرش هسیاشملوا مسقت هدننب امغ یاعاو عیب تکرش لاوما

 . ردشلوا توف تکرش دوصقم « شمتیب هامرس هکنوچ . زاماق لحم
 كنتراح نوناق نالا . ردشلدا لوف ساساو هدهدنسهبراجم نناوق هراس لود

 . ردح رص هدیابوب یسهدام ىج ۱۳۱



 ٩ ۲ 8 هرالواقمو دوقع تكسالفا

 كلوا یأر هلهج ووا بونلآ هققدن رظن كنهدورسم تافالتخا ء ینراجم نوناق الاسا
 ۱۸۹ كروکذم نوناق . ردهدکعا مکح هدافا هدزرطرب ردیا بارشا ینکیادیا حیجرت
 كتکر ش <« هل هدلاح یراقدلواشعا دقع ونادروقنوق « هیراح تاکرش ) هدنسهدام یجت
 : نوشد ( ناربحسعم وا

 بیس كسالفا هدحم قلعتم هنعونره كن هبراجت تکرش « ینراجت نوناق ناتسراج

 (۲۰۱ ۱4۵ ۰٩۸ هدام ) ردشما رارکت یتغیدلوا خاسفنا
 هساسار هقساب نوتبسب یهنوناق جم ان قلعتم هباکر شو تک رش هرزواقلوا دلوتم ندسالفا

 «فتکلوق هدنرلهدامیحن ۰٩۱۱ ٩14 ۰۵۷۲ هلس ینوناق هرج موسا نالواشمریدتا ابا

 هنکج هديا دع خسفتم كتکرش هرکوص ندنسالفا عوقو كنبراتکر ش مون | «تیدناموق
 . ردشعا عضو هحرص داوم راد

 هلع ءانب .رددوقفم هفاکتحارص - یکینیدلوا هدزب - هدننراجم نوناق هسنارف زکلاپ

 «تاوذشیب ,فورمم ندقخ نمد سما نوت تارا کا
 . ,رد راشغا نامو درس یعیدالوا روم هسهلواقم تک رش كاتسالفا هوم تس*

 راجا « ارشو عیب هصااب هتالواقم رکید ادعام ندتکرشو تلاکو كسالفا مکح

 ..زردیا ضررع هدنمدلاقمرم رکید ار قلعتم هدر تادمت لا ره
 هب رب تراج قاوقح یبهتل ول اف قوقح

 ىسردم هبراج نيناوق ةسياقمو

 لاک ىلع



Eتالوامم  

 ۳۳۰# هنس ناب ۳۰ نالا لیدعت ینسهدام یع)٤ كننولاق هیقوقح هک اع لوصاو ]

 [ تاظحالمضعب هدنقح تقوم نولاق یخ را

 9و اد - هددلواقم رب یناه یه ینیالوا شعا ارجا كنفرط « تالواقم ی

 ۳ ها دا ترار  هدتنلساد دریو دود سل سم
 ۱ و یک هک نالوا لها هان او ناعا اسانا

 هلواقم رب نیفرط هدزوا قلوا یان ییتسبرس كفرت قح وب هتشیا ا
 و لا اله ےک ترف هب رکیدکب دوخایو هت کید یر كرها اکا
 دقعو رادتحالص هدقع یهلواقم یرلکدهتسیا ره كنفرط یسقر كنایداصتقا هقشل

 . ردنآ مارلتسا یرالوا نیما ندنفجهلت وط رم انوناق ثیهلواقم ی

 ات ENE یرلکدهلبد هلراتعا قلوا بحاص هنعفاتمو قوقح 4 ناف رط

 . هاب دیبا دع ریتعم ات وناق تالواقم نالوا لح یقالخاو هموم عفانم هدهسراریلس هديا

 هلقمالواراغم هقالخاو هماع تعفنم بوبلوا قلطم یسهدعاق تالواقم "یتسیرس هلع ءان

 .ردهدنزوبحم امام رصتیطاقن نالوا رباغم ههماع تعفت» «نوناق عضاو طقف .رددقم

 كداومو لاوحا ینیدلوا تحب عوضوم كنهماع تعفنم « دصقم ندكجا عضو نون ًاتاذ
 ۱۳۱ یمن ل او راكم قم هحنارص برقا رب هه اح ی رد
 ءنافرط ارز .زالوانکع تعا شات یالماعمتینما هسلوا قج هوا ر هبیاذ داهنجا
 هب هماع تعفنم E ك هل واقد ر یرثکدتا ارجا هداقتعا یتیدملوا لع ییهماع تعفنم

 2 و یا زرا اب تاحا ىلا اطا هارهبدبا قلخ رام
 ی ا ا 2 تعفنم اب نواف هلا راتعا و هتشيا . رددت یرلکجهدبا رظن
 ی یتاصوصخ ییدآ دع رام ههماع تعقنم دوخایو زدنا عا سافا كیاصوصخ

 صا كنوناق یهلواقم ر یناه ره ناما ضرامت هلبا هبنوناق "یهاوت « نیفرطو ردیا

 حرم هدیوناق «هلواقم ارز .رلردیا ارحا اوری هلطرش كعا تیاعر هطو رش ییدتا

 لوا لیدعت هدرابا نوناق یک ییدلدا دقع قرهلل | ءراتعا رظن یهاونو صآوا نالوا



 ۵۱ & تالواق.« "یسبرس

 نهاد نیت یعم هدلاح ره كهعقاو هلواقم هلتهح ینحهسهلوا لماش هنلقام هلس

 . رلرولوا

 . ردنالطب یسهدسأت وق كهنوناق "یهاونو صاوا هدنداوم هصوصخ قوقح
 هلس هسلوا شمهعنا دینأت هلبا نالطب یصوصخ رب ییدتبا یہ اوپرا نوناق هلع ہا

 یده یازج نوناق EE رولوا لطاب هلماعم نالا قیهلوا هنفالخ عقاو ی ایو صا

 نده وناق "یهاونو صاوا « هلوا شما نیعت ی هوق ر د یک نایزو ررض ايو

 هدنقح تالواقمو دوقع ولرد ره هلتهح ینیدلوا زن اح یتبهام و یرلصعا

 هدعاقیعومع نالک مزال قلا هرابتعا رظن هدنسهفاک كتالواقم . رووا ذاخحتا قیطتلاهبام

 ندننالطب كنهلواقم ریاغم هقالخاو هب هسنوناق ماکحا دنتسم هنناظحالم هماع تعفنم « هين وناق
 مولع اتاذ هجنسانشق وقح نوتب هینوناق ماکحا دنتسم هنناظحالم هماع تعقنم . ردنرابع

 . رددناز یح رصت هدنوناق ندنفیدلوا

 هتیاهاو هصحش لاوحا ۰ ردع ون چرا ناناوق نالوا رادهقالع هللا هماع تعفنم

 دق ۰۳ نالوا راد هفرصت كنهلوقنم ربع لاوما هصاخلابو هنماکحا هلبا كلم قح ۲

 نالو قلعتم هرببادننانلوا دانا, نوجا داع یا م كن هلا صاخشا یک تانالعاو لک
 عقوم کمد هلاعو هیسایس تیعج ینیدلوا وسام كن هسمیک رب هصخش لاوحا .ردهینوناق ماکحا

 تنکلم یک یراتفص. تاک وزا ت ا ردفا و وا ۱

CSتور هدنغضو كنهسوناق ماکحا نالوا راد هنفرصت كی هلوقم ريغ لاوما  

 هلبا هماع تعفنم كن هروب ماکحا هلتهج ینیدنل وا ذاحتا ساسا یسهباغ ی كن هم وم

 ندا نیعتیدودح ك ەدرخ قوقحو تلکلم قح هلع یا . ردرهاط یسهقالع نالوا

 . ردلطاب هلواقم نالوا راغم ههسواق ماکحا

 ثاانصخس كنهدقعنم تالواقم نوحا قوعحهظفاح كن هلاث صاحشا «نوناف كلذك

 .ردیاقلعت هتساها كنسهلماعم لحستودمهنصوصح رف دايو هنعوف و نالعا یی ربتعمهدنقح

 یک ینیدلوا هدننالماعم یرود هرخا كنهناخراجت رو یعارف كبهلوقنم رغ لاوما

 یک هداجاو مس بولوا زاحیتیهام رب یصوصخ یراضمب ندهینوناق "یهاونو یماوا

 یهصوصخ ا طارش نالک مزال OE علا ثك.الواقمو دوقع ناعمو روهشم

 مولعم الاح ندنکچ ه ا ا هب رظل رب یوم عطلاب هد أب و نوناق عضاو . ردنم



 یسهعوجت یسهتلوک اف قوةح 3# ۲

 ندنو .ردهدنتن روح كم اح رصتینماکحاو طلا رشیصوصخ كن هلو اقم ودقع رهنال وا نیعمو

 یرلهص وصخ تنهام هلبسو و نالکهل وصحهحاس قردبت قرهل وا یسهحش هب داصتقا تاق ر هقش

 عونع انوناق » و هداقعنا طئارش ضعب یعومع هدیدج تالواقم نایمهلبدیا نیبعت "الاح
 ههم وع دوق یک « قمالوا رباغم هقالخاو ههبنوناق ماکحا دناسم هنناظحالم هماع تعقنمو
 طثارش یعومع ءهلواقم نالک هدوجو هدننیب نیفرط هلتروص ویو روزا افتک | هلو ط ملات
 ار یی یفاوم واق دوق هک لار دالا
 ارز . نعهدک هنتهج یلاطبا هلسهاسو یفیدلوا راغم هبهماع تعقنم «كنهعقاو "هلواقم
 ی وط عبا «هینوناق ماکحا نانلوا رادصا ءانب هتسهظحالم هماع تعفنم كنهلواقم وا

 طو رش قلعتم هبهلواقمرپ نوناق عضاو هجرک .ردکعد شمل | هنمأت تحنهماع تعفنم هلیتروص
 كمهمهدبا شیپرد یناصوصخ هفاک یکیدتنا باجما كنهماع تعفنم نکردبا عضو یعاکحاو

 و, فثک هوا كنهلواقم ر نالوا دقع هدنسهراد هبنوناق تاباجا هلع ءاسو
 طقف ۰ ردراو یلاتحا قملو دوجوم تریاغم ههماع تعفنم هدنسهطقن رب نانیمهللوا

 تیالماعم «یاطبا كعقاو دقع هلسهلسو مات هوج ولا لک نم كنهماع تعفنم هدنروص و
 نانلوادقعهققلایف . ردبا اضتقا كمهلدا زوجت هلبراتعا قملو لخت ییرارقتساو تبنما

 یک ینیدلوا ندنلیقماع ررض یسلوا رباغم هبهماع تعفنم هجداهنجا كنهمکح كن هلواقمرپ

 قرهلوابهاذ هنتیربتعم «ثنفرط هلیسهتشر رسینیدلوا رباغمههماعتعفنم كن هروب نم هلواقم
 ت لالخ» ی رارقتساو تبنما كنالماعم یخد یلاطبا كنهلواقم رب یرلکدتا ارجا

 زرط تاج قحا ماع ر ص یلاوا هکردقوش ۰ ردنا لیکتشت ماع ررض رب هلبرابتعا
 كنهلواقمر ییدسا دع ریاغم هبهماع تر ندنغیدل وا شعاتأشن ندنسقلت

 یدوج و كماعررضروک ذمندنکح هیکم زال یساواریافم هبهماعتعفنم هدنرظن سکیهاقلطم

 كنهلواقمر, یرلکدتیا دقع قرهلوا قفاوم هبهینوناق طورشو دوق كنفرط . ردکوکشم
 تنما كنالماعم « هسیا هدنلاح ىلاطبا هلسهلسو ینیدنلوادع لح یهماع تعقنم

 لئاز ننه هلا كش ردح یدوج و كام ررض دلوتم ندنسلوا لتخ كنرارقتساو
 تبنمانوجنا عفد یررضرب كوخشم یک یلالخا كانهماع تعفنم یتیم هنسهلک ةدعاق زام ءا
 . لک مزال قماعلوا هدعاسم هللالخا كنتالماعم رارقت-او

 هن رکیدکی یو هنب رکید یرب هلا هلواقم « نیفرط « هحنسهدعاق تالواقم یتسیرس



 ۵۳ تالواقم سب رس

 هطرش یرلکدهلید ینطوقس ایو ینلوصح كيناحو وبشاو لمح یاحو ولرد ره یشراق

 ناف رط تا دک .رولتوط ربتعم انوناقیسهفاک كطورشوبئاحو ر .رلس هديا قىلعت

 زکلایتالواقم "یتسیرس هلعءاس .یلیهدیا راهظا هدنروص ولکش یرلکدهلکید ی رلاضر

 .ردبا لح ید هدهدنراهظاتروص كناضر بویلوا یراح هدنطورشو ماکحا كنهلواقم

 لک رصعب ءاشسا یدوقع رسا دانتسا E هما تعفنماضعب نوناق عضاو هیفامعم

 تما كسفرط یر . ردع و ییا یاظحالم هماع تعفنم وا . ردا طار ه هنعم

 ندنموزا نمات ,یراعا تفش مات هاش وا ندرن ار یدقع رب را ی
 جاتح یسهععانجاتسم|«یسهفاک كنهندم نیناوق .یک ینیدلوا هدحاکن دقع دلوتم

 قوقحیطسبلا كلاكشاوب .ردراشع وط میان همساعو لاکشا ضعب یجاکندقع نایلوا حاضیا

 .ردنراعندنسارجا هددومش رح كحاکندقع هدوا هکردلکش ییدتا لوق كزمهیندم
 بوی وا زّلاح ینتیهام هبت وب بابسا فرص «دوهش نالیر دنلوب هدنسلح حاکن دقع هدزب ینعی

 دهاش هددقع سا یخد هدزب هلبا رابتعاو .رددودعم ندتح طلارش ید كحاکندقع

 طرش نالوادناع هنلکس كحاکت هکردقوش .رولوا كم د یلکش كحاکن < یک یار

 .ردتح علام کلب بویلوا داقعنا علام ءروب نم

 ناساف | ید یسهظحالم هماعتعفنمر رکید نانلوا بیقعت هدننییعت كدوقع لاکشا
 كنهلوقنم غ لاوما . ردکعا نبمأت یتقوقح كنهثلا" صاح دا هرزوا شكلوا

 .یک ینیدلوا هدننالماعم یغارف هدنروضح یرومأم نامل كنئافسو یرومأم یناقاخ رتفد

 «یسارجاموزا هدنروضح یصوصخ رومأم كنغارف ايو نیهرت كنهلوقنم ريغ لاوما
 قعوطمبات هتفلک ینغارف «هلبتهج یسهلوب تمیق راح هدایز ندنالوقنم كن هلوقنمربغ لاوما

 یک تالیوحو ماهسا هدزعامز نیسکعلاب . ردلکد دتسم ءرکف نالوا و دل ۲
 ۰ ودراما ا لای

 تیفکی هللا صاخشا «یعوزل لیجستو غارف هدنروضح رومأم كنهلوقنمريغ لاوما
 ینقوقحهدنتابسانم نالوا هلال عورفمو غراف «كران | هلتروصو و قملیق رادربخ ندغارف
 . ردفوطعم هتدصتم كما نیمأن ی راملت کا لاک یا سقط

 دلمه رصع هدلاح یتیدلوا دودعم ندهعیط قوقح ندکسا « تال واقم ی لورم

 "یسبرس « هقوقح تاساسا ضعب نالک هدوحو قرهلوا یلوصح یسهملع تایقرت



 یسهعومجت یسهتلوک اف قوتح دوه ۵

 نواعن»ندا ممعا هخ دل وا مولا الثم . ردددکیا دیدم فرد و ماد قاب ال وام

 كرت یک ی ءدنرزوا 1 كر ندهعامجا فونص فلتحم یسهدعاق « یعاهجا

 قاباا كساسا وب تالواقم "یتسبرس ندنفیدلوا مزاتسم ینسلطوا یهاظم هنیررب كردي

 . ردهدقلوا راحود هنادیدح ینردیب « هدنسهرتاد

 راح كنیدقاع دحا ینعی كما هلازا یهیداصتقا تراسا هدایوروا قرهلوا ندهلمح وب

 هسا لیمحت یطئارش ییدهتسیا هرکید دقاع كرهدیا هدافتسا ندیداصتقا عقوم ینیدنلو
 عقوم رر كج هم هدیزهشقانم یک یکیدهلبدیدقع طارش «تالواقم ضعب هرزوا كم هل |هدعاسم

 ۱۳ سا سم ۰ هو و كح دا هاخ رف هرکید فرظ قرط نالو اقا

 دیش هلی طورش وا یسیاسل رس یهدنصوصخ هلواقم دقع كس دقاعو ی و علا

 هل راتعاس یح هاس هشلاح اک قرد یمظعا < كەلم هدایوروا الاثم . ردشعلوا

 ها هلواقم « نفرطو شلدا نبعت ًانوناق یسیرغصا دح كئرجا كج هلس هاب رب و هب هام

 . ردشهلوب عونع ندکمتا لیدعت یهسوناق ماکحا یکەدباب و
 یهلواقم طارش كنم « یصلوا دیدح ءتروص و كنالواقم "یتسیریس عسطل

 اتاذ . ردشنم ندنسهلوب هدیداصتقا عقوم رب كجهمددیا هشقانم هلنورناپ یک ییدهتسیا
 دا رفالرهدا هبا یرلنانلو زحاع ندهاقو ییعفانمو قوقح «یسهفطو مهم لا كتل ود

 ر اعا كل . رهراع ناکاو تمدح هزار لوضح هدنم یقانم

 هل انمضت یررضیتیدلواراح ودندزو و كهل دهعتمهدنروص ییدعا اها ین دهعتقرهلوا

 «كدهعتم هاتهج ینیدلوا بخاص هنسهناذ عفانمو قوقح « هلدهعتم هکردقوش . ردفلکم
 نالوا عضو راد هنفجهلوا لوئسم هدنلاح یسهقیا اغا یبدهمت یالوط ندنروصق

 ۱9۱ وا رده وا نط ییداوا ندساباسا كنالواقم یسرس ی ربتعم كط رخ
 هدنس یلاها دارفا هلراتکرش نانلوب كلام هراصحا رب ینوناق یو یلعف یک یراهناموق

 قرهلآ هرابتعا رظن یرلهماذ عفانمو قوقح اضح كراتكرش « هدنالواقم نانلوا دقع

 وشا كنلاها دارفا نالوا رکید دقاعو یراکجهدبا عضو یطنارش عون ره یرلکدهتسیا

 دارفا كنسهدعاق تالواقم یتسبرس هتشيا . ردد یراقح هلاف رطضم هدلوق یطلارش

 قمل وا هیاعرلا یروبح هج دقاع نیفرطو كما عنم ینلامعتسا وس قردلوا هنیررض كنیلاها
 نوناق نالوارشن هدر ات ۱۹۰۵ هدهسنارف الثموشلدبا عضوهنوناق ماکحاقوجرب هرزوا



Eهو »۶ تالواقم  

 SN E كانسراهینایموق رفودنمش هحنماکحا ص وصخ

 كط رشیرلکدتبا عضو ادهنب راقج هل وا لوسم ندر رض قج هلو | ضراعه هعتمانانل وا لیمحت
 ی ۱۰۰ كسدم نوناق «هدهرګ وسا هدعاق و تح . ردشعلوا څرصت یتیدلوا لطاب

 نالوایضار هلوق ینطرش تیل وئسم مدع هدلوب وب كرلب با عیسوت هاسهرقف جنکیا كنسهدام

 «هعقاوتل وئسم دوخای و ینیدنل و هدنسهص وصخ تمدخ كدهعتمهدننام ز هل واقم دقع هلدهعتم

 ءهدنزوصییدلوا ناوتما ناتار نالواهدکدنا ارم هام هزاسا نوا سر

 هلوا لاطبا همی «كیهلواقم نالوا دقعر اد هنصراخ ندشل وسنم یارد ره تیم

 دصقم ندتعنص نالوا ثح عوضوم هدهبنوناق ٌهرقف وشا . ردشهلوا م رصت یجهلس

 ابو دارفا نانلو لوغشم هلبا تانلقتیرح او یرب ءاس راها نانلوالاصحتسا ندتم وکح

 . ردتنص یرلکدتبا ارجا كراتکر ش
 یراحیر ندعدق «تالواقم یتسرس یسهحخ رات تانسهدعاف تالواقم ی

 6 شدا قیره رد یک دقع هلا هلواقم « هدق وقح امور . ردلکد هدعاق رب

 . ردترابع ندنرلغا قافتا هدصوصخ ر كنفرط « هلواقم . ردشهلو م دقع

 دع واتم یر اا E و
 .!یدزلدنار دع تم انوناق هلع و زنا دارا لپ

 < یمهم كا كيابسا نالوا بحوم ینلامعتسا كن ەوناق لاك شا هدنداقعنا كلدوقع

 هاشنا هدهیعطق تروص یدقع كنفرط كرداب ریدتبا مسحت هدهروک ذم للکشا كنیضارت

 هدیابو وام | هلازایددرتو كش انوکره اط وحلم عرفو هدنسهطق یراق

 لمقو نانلواریبت هم وس دوقع هدنقوقح امور .یدبا ترابعندکمهمریولحهنشدح عازن
 لاسعسا  دتسهاهاعم ویسالوساس . رددقع نالسد لنا0 وسال واس كا كد وقع

 كدهعتمو دارا لاوس كسدمر دیا دهعت نسیشراق هدهعتم كهل دهعتم٤ےسا ع ولاکشا نان وا

 یکه راحاو عیب «هروک ذم "هلماعم هکردقوش .ردنرابعندنسم | اطعا یناوجمردیا دهعت توا
 كن رب ندنیفرط بويلوا ص وصخ هنیمأت یییداصتقا دصقمرب نيعم قرهلوا هفالخ كد وقع
 هلرکید ربع . یدریلس هنل واذاخا هطسا و TT یصوصخ ر یناهرهیثراق هف رط رکید

 وسال وبتیس یهلواقم رب یناه ره یرلکدهتسیا كتبا شم یتوقو مکح نوناق « نیفرط
 هدقوقح امور یسهلماعم عیب الثم . یدرباسهدیا ارجا قردهریدن وروب هنسهوسک یسهلماعم



 ییداصتقا دصقمنانل وا بقعت هدعس هدرانامز ييدعا زارحا ینتبهام دق-رب لقتسم زونه

 كمریتکهلوصح ین دهعت نت یادایشراق هم كنب رتشموعسم ملستیم راقهب یر ثم كمیاب یتعی
 الثم . یدراردبا ارجا یتسولءاعم « وسالوستس ه یا یرا ندنرر « نفرط نوجا

 مردبا دهعت توا عیب هلاوس ییدسا دارا دلو كسمردبا دهعت یعسم ملست كنیرتشم

 یک یادا هب یرتشم عاب 6 و ندکدلربتک هلوصح یدهعت كعياب لردا اطعا یاوج

 كردبا اطء ای اوج مردا دهعآ ینع یاداتوا ید یرتشم و دار |ینلاوس كسمردا دهعت

 . یدرولوا شلربتک هدوج و یدهعت نع یادا كنیرتشم

 هلردیاادیب لالقتساهعیرا دوق نالوا ترابع ندتکر شو تلاکو «هراجا « عیب هرخالاب
 رادم هنسارجا نهمأت هاتعرمسلاک هاسس یراهمظع دناوف ینیدلوا بجوم هدهداصتقا تانح

 هلا نافرط "یضارت فرصم هللروص وو شل وط هتسراو ندکلتسریکش هرزوا قلوا
 . ردشک هلوصح هنعم دوقع یراع ندلاکشا قرهلوا همفد كلبا ءززوا كمل دنا داتقعلا

 زارحا هلقتسم تنهام رر ید یرادقع هعیدو « هراعا « نهر « ضرق هقشل ندوب

 دوقعهرانو هلتهج یتیدلوا هتسلاو هنملست یش رب هدهعتمندنف رط هلدهعتمیراتماع كرا

 . یدلرب و یماب هع

 یسهدعاق تالواقم "یت-درس هدنقوقح امور هلهج و ینیدلوا نابتسم ندهف | تاحاضبا

 . یدبا دوقفم یخد هلرخآ هجو « دوجوم هجو نم
 نافرط هلع ءاسو قمالوا ربتعم هلواقم رب نايا نارتقا هلاكشا نيعم ًانوناق ؛ الوا

 تالواقم "یتسبرس هیراتعا قماعلو رادتحالص هراهظا هدلاکسا یرلکدتسیا یرلاضر

 لردبا لامعتسا یهبنوناف ُهنیعم لاکشا یهلواقمر یناه ره نیفرط طقف .یدبا لک د یراح

 ۱۳ ۱ مس ال وا ند افا یعو رداد بات اتواق
 دوقع ناسلافنا نالوا راح یماشنا هلا نیفرط "یضارت فرص قرءهلوا یراع ندلکش

 الصا كنهلواقم رب نانا نارتقا هنلکش ویسالوستسو شتا لیکشت انتتسا ههم مع: دعاقءهنیعم
 روطاربعا هجرک . ردشعا ماود ردق هنسئاهن رود كنقوقح امور یسهدعاق یسمألوا ربتعم

 ۱۳ را فا سوم ابا صراع منا رو و نیما اتوا هدنامز نوت
 شقا ررق ینجهتوط ربتعم كرهدبا زارحا ینمأت هموسوم ربع دوقع كالواقم نایلوا

 یدک یر ندنفرطو قمل وا لمتشم یهلباقتم تادهعت اقلطم ر تالواقم هدهسیا



 oV & تالواقم "یتسبرس

 كفرط ر رکنا «هعقاو "هلواقم هلع ءان . یدردبا اصتقا قفل شما اضا ید

 زونه نفرط دحا هدنولوا ليش ی هل فتم تادهعت دوخایو ینیدلوا یوتحم ی دهعت

 تسهام ةف و هب هموم ٌددعاف « هرون نه هلواقم و شمهعا ارجا ی دهعت

 یزکید فرط یرندنفارط هلع ءاسف زال وط رتم انوناف را هطفاع ی سی رک
 یرلکدتا اشنا قرهلوا یراع ندلاکشا ولرد ره كنفرط . یدنهدبا راجا هدهعتیاف |

 یحنج وا نوا قحا قر هل واهعف د كالپیسهدعاق یسلوا ؟اح كني رلاضرء« هدنسهطقن رهكن هل واقم
 .ردشل وار هظمهل وف هدر اه یزد: الابهروک ذم ةدعاقوشعا سساتهدهسلارف هدرصع

 ا E E ا ا هحسط | زم دم نوناق

 رشل هرزوا قل وا معاق هنعاقم یسهدام یح 5 كن وناف هق وقح هک ام لوصا «هادصقم

 ساحم و ندا حاضیا ینسەبج وم بایسا كتقوم نوناق لحم رات ۳۳۰ هنس ناس ۳۰ نائلوا

 نالواجردنم هدنسهفب ىج ۸4۸ كنسهدیرج طبض یلخحشرات ۳۳۰ هنس زوع ٩كناوعمم
 دوقع » هدزب هلهجو ینیدلوا حرصم هدنصوصخ مق كنسبموم همانا كموکح
 نالوا ناعم یماکحاو طورش یک ینیدنلق « ضورعم هداسفو نالطب طئارش قوح رب

 دوقع وشا نفرط ندنعیدلوا دودحم یرادقم یک ینیداواهدنق وقح امور كم هبع رشد وقع

 نوجا اوا قفاوم هناجاتحا ًاضعب . یدرانمهدیا ارجا هلواقمرب چسه هدنجراخ هنعم
EEالشهنرب  ندهنعم دوقع دوجوم ید تالوا قم سس نا رک نا  

 ندهلح وب . یدرونلوا لسوت هنسهراج ینیمأت كنتيعره قرهللوا قیفوت هتسهلماصم عیب

 ربتعم هبیرغوط ندیرعوط یسلواقم ضئاف هلیبس یتبعونم ًاعرش كنابر هرزوا قلوا
 ضرقتسمو روناوا ارجایسهماعمعیبرب  ةعضاوم هدننیب ضرقتسم هلی ضرقمندنغیدملوا
 کوب هکیدردیا نیدت قرلوا ین كيش رب نانلوا ذاا عییم ةعضاوم قحا «یضناف

 . رولل وا قالطا یسهلماغم یعرش رود

 كف وم نواف رد الا فاش ندا راششا داف تا تو یک
 ندزملا 2 رشت ینکیدتسا لیدعت ییرایکناه ندنماکحا تالماعمو دوقع زدم نوناق
 نالواهدنمکح یسهطضمهج وم باسا رک و كنتم د كق ومنوناق نالوا هنعتوحمم لوا
 . یدلروک بسانم رد انع كنصوصخم مسق كنيموم ٌهمانناب رک لافت |

 : ییتم كتفوم نوناق

 تیلها و نایلوا لع یییوع ماظتنا و بادآو عونم هلا هصوصخم تاماظنو نناوق ۱



 یسهعوخ یسهتاوک اف قوقح دم ۸

 هنفرصت كنهلوقتمریغ لاوماوكنهفوقوم تاراةعو دوقلو هلافتناو ثراو هبهیصخش لاوحا یک نیدقاع

 یک هد رلةح رل دقاع یماکحا تادهعتو تالواعقم هم اب نایملو فلاح هماکحاو دعاوق یلعتم

 . ردعویسم یباعدا نالطب هداکد یلوصحا ۹ هیلع دوقعم هکر دقوش . ردرتعمو

 نابعا نالوافراعتم یلوادت قالطالایع .راس هل وا هلع دوقعم یشه نالواموقنم لام < ۲

 تالواقم كج هل د ادقع هترزواایشا یحهلوا دوج و« ۳ 0 رد د دست موقتم لام قوقحو ہفانمو

 ۰ ردرعم

 طاق هدر دقن ینیدلوا لصاح يراتقفاوم كندقاع هدنقح یبهیساسا طاق كتهلواقم <« ۳

 تقفاوم هدنقح هیعرف طاقن . رول وا دع شلوا ماع دقع هاب هسلوا شااق هنع و یس هبعرف

 «.ردیا نییعت E طاقن قره هتقدرظن یتیهام كمعيا همکحم هدنروص ینیدلوا لصاح نیفرط

 : یصوصخ ےبق كنهمانناس رک ذلافلاس

 تایقرت هدنس هح رد یس2-) رس كن هىفرصت قوقح 6 یرارقتساو یس رس كتال واقمو دوقع «

 نوک و هکردهدبق ضورعم هداسفو نالطب طئارش هل وا یدوقتع صول . ردرتّوم هدنرزوا هیداصتقا

 AES نداشا ا رو دنا اننا هنتي صولخ دارلدقاع هدایز ندناتمات كن وناق « تالواقم

 هر دتا حسف ذ یالواقم هل رضاح لا e نولاق فس أتلا مم یمه د ےسق كنيدقاع ندا وزرا كعا

 صار یمیظتت هل واقم قرهلوا نوصم E NS داف لا ° ا طور ٣ث ارا ۰ ردنیما ندکتلب

 لیدعت هشاب ندشاب هدنروصرب قفرا هسا تالماعمو قفوا هنامز تاجابتحا یمهلحم « ردراوشد

 یو ید هسلوا لکم ردقه . ردلفاکتم یو لص هدهقف ماکحا و مظع تدشت ر كعا

 دارهمروک قفاوم کھا قلعت اکو ی نمە داصتقا تا مار هلن ارب دقت یتیدلوا مزال تكعا ماحتقا

 ددلیا لسو هب هینولاق ربادت ضعب نوجا نیمات ینسیتسبس كنالواقم
 ا ا ا نتمات هنر کک یاس ا غ 14 كنه اع لوصا

 مظنت نداد طنا رخ ی  ردخمالق می هل هيم و وا ضعب تالواقم هدهندمتم كلام راس

 ِ ردشل وط رمتعمو هب ل ومعم را یقلت یسصوصخ نواق كرلدقاع تالواقم هم اب نلیدا

 ییدتا عسوو عو هل وقر دیارتم رک تكنالدابمو تالماعم « E کک نک كناحاتحا

 E اةعضاو كم ا شد رد E هاب ندا باجا یسوا عبا كنالواقمو دوقع هدقرت نامزوش

 . رد زس همش هدیرلکح هليا ردقت ییا اهد یر هیص وصخ عقانم كتفرطو ردناکمالا دع نوجا

 تاداعو نالوا کاضم هلعو 2ع هلبا نيفرط یاضر بولوا رداص ندنلها هل دعت کیو هد زب

 نوجا رلدقاع كنالواقم هلم اب نامو لع ینیاوقو ماکحا ع وضوم هلبدصقم هظفاع ییهماع ماظتناو

 صیلخ ندشوشتو ددرت یهلاقتم تادهعت هلروصو « دنا لیمشت هقوقحو <« مفانم « نابعا

 « لدتا یس رارقتساو تبنما هدابز اهدو هب هب راجت و هدم تالماعمو -

 0ک اک ا هرزوا یبنلوا نانسم ندا رک لات

 « یدیا دود كب هاببس یدوجو كاهنوناق بابسا قوچرب بجوم یالطبو داسف



 ه ٩ 9 تالواقم 0م

 نالطب كنهلواقم «دقاعر نابتسیا قلواصالخ ندبناحو ییدتبا لمح هللاهلواقم هدهباسوت

 ندکملیبهریدتبا خسف یدقع كرهدیا ذاخنا هنا یتیدوجوم كيبسر بجوم یداسفایو
 ضعل یعومع كتالواقم قرهلل وا عضو یسهدعاق تالواقم ار هلتهج و . یدنا نیما

 جارختسا ندناحاضیا وبشا . ردشملوا بیسن یسلدیا افتک | هلبا یدسقت ها دوبقو طئارش

 لطاب هللا بابا نالوا بجوم یداسف ایو نالطب كدوقع هدزب هروک ههحشن نانلوا
 هماقا همونع طئارش فاطر ناباافلاس و شلریدلاق ماع ار نالوا
 ی.داسف ایو نالط) كد وقع یاعر مدعو ج ردنم هد زم دم نولاق هلا راتعا و . ردشعلوا

 .>رذاسفلم انوا طناش"نالدبا رک دا هوم نونا ونتسا ندطنارش نالوا یوم

 یمیلستو یسمالوامزاتسم یررض یمیاست كعيبم « هنتسولعم كنعو عم « هدعم ا

 نرو مورا علوا ناسا تات ناکم كنع نو هوم ا فرا

 دعتالب كروجأم هدهراحاو ع هبا طئارش نالوا رثاد هنیزاوج مدع كلبجأت هدنسح
 رجأتسم كيهناخرب روجامانو :هنکج هلک مزال ناهض هسرزوا رجأتسم هدنلاح قلت یصقنالو
 هطرش كناکلع كلذكو هدسفم طورش ناناوا عضو راد هنموزل یهلوا ربمعت ندنفرط
 "عاواسم هد اکرش كار مو ینماملوا فا تک رش نامر كنعر « ا یک

 . رداذلم هلماع طارش نالوا قلعتم هموزل یمسه

 تالواقم لا . . . ناموا عونم هلا هصوصخ تاماظنو نیناوق هدنوناق نتم كلذك

 ماکحا نایمهلوا طورشم قالخ «كزعلدم "یعومع نوناق ارظن هنغیدلوا ررح هبد «ردربتعم

 یسهدام ی 4۲۸ كن هلحم الثم . ردنا اضتقا قلوا زاح یدقع هلواقمر رباغم هنسهنوناق
 هتساواقم یسماغلوا راجا هرخا نتاع نانلوا راحیتسا نوعا انکس هجتجوم
 ماکعا کهدباب و ثنسهمانماظن راقع رانا طقف . ردقو یتروحم هتیاعر ككرجأتسم
 كز هروب نم "هلواقم ًاراستعا ندنمشن كتقوم نوناق نایلا رام « رظللاعطق ندنسهصوصخم
 . ردقو هم هد ریتعم

 مدع كطرش رب نالوا دع وغل انوناقو نالوا بجوم ینعف كنها صاخشا اج

 دصق یسسأت هلا یضو كنقومنوناقروبنم هسقوب ردسبقاب یوناق مکح یهدنقح یربتعم
 كطرش نالوا عفا هكا صخش هدیولوا یف هسدقاع دحا « تالواقم "یتسبرس نالوا

 ؟ یردا مازلتسا یحد ین ربتعم
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 ۳ ا هل اب ۰۰ د مدد یر كتفوم ناوناقنالوا هنع,توحم

 تالواقه :قسلربس ] ظهور هد « ردربتعمو یعص هدنرلقح لرقاع ی اما

 9 وا قلعمهم لا داو هتسنکیا لد دفاع قح | طوزرش ییدتا دسأع کانسءكعاف

 مکحوشا نالوا راد هتجهلوا ربتعم هدنقح نیفرط كل هروب نم "هلواقمیدع| . ردطثارش
 دقع اد .نههدبا هدافتسا ندهلواقم رو تلا صخش هکرونل وا لالدتسا ندشوناق

 هصخش هطبارر نالوا رادم هطبر هت کید رب زکلای دوخایو هنرکیدکی ییفرطقحم آ
 ررضتمو دفتسم كا صخش ندهلواقم ر ییدتا ارجا كندقاع هلتهج ییدتا دىلو

 نالوا عفا هلا صخش یخد هدزی ۰ ردهقطنم ؛دعاقرب دوجوم مدقلانم یساملوا
 نم یتسهدعاق تالواقم رس ی م رددتیه هتکحوب یشدیا دع ول كطرشرب

 هنتیربتعم یخد كطئارش عوضوم قرهلوا هن كلا صختش « كهینوناق ءدام نالوا
 « هیرزوا یا عوننو شکت كناحابتحا هدایوروا هکردتبات هلکنوش ینیدلوا لماش
 یموزل یدیأت كطورش نالوا شادبا عضو قرلوا هنعفت كللاث صخش هددقعرب

 دقعرب «هدزب هتشيا . ردشهلواعضو هحرص ءدعاقرب دبابو « هرکوص ندقداشالک |

 هدیوناق یسهدعاق یربتعم كدهعتر نالوا لاصحتسا قرهلوا هنعه ثلاث صخش هدننمض

 نهقوقح دعاوق هسدع رتعم كطرش نالوا عفا هلا صخش هلتهح ینیدلوا ح رصم

 . ردراکرد جابتحا نالوا هنقبطت ید هدزب كنهروک ذم دعا هکوبلاح . ردلکد دعاسم

 عفان هلا صخش هدزمتکلم هرزوا قلوا ندنناباجما هیداصتقا تاقرتمویلا هقیقایف

 ع كنالواقم کو ؟احرب هدلاح ینیدنلوا ارجا تالواقم قوجرب یوتح یطورنش
 یرلهطروغس تاح . ضەدا فداصت هه ق وقح ساسار چیه قدصم ینترتعمو

 ا

 هدنلاح یافو كتهسمک : نریدسا هطروغس « یر ندنعاونا كنسهطروغس تابح

 هدلو و . ردهلواقم نالوا دقع هلطرش یساطعا تانمضت رب ناعم هاا صخش ر

 نوناق ءرونم طرش بولوا یوتحم یطرشر عفان هاا صخش «هلواقمر ندیا داقعنا

 یسهدعاق تالواقم "یتسرسینیدلوا نىم كديدج نوناق تقوم یکی یدنلوا دع وغلهج زدم

 طارفا ندنغیدملوا لماش هتربتعم كطورش نالوا عوضوم هنهل كلا صخش یخد
 قماملوابیست كب هسردبا لاطبا یتالواقم یکوب «؟ احر, نالوا تسرپ نوناق هدنسهجرد
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 هدنالواقم ییدسا دقع هلراهعاموق یاومار و رفودنم كتموکح كلذك . رباك مزال

 تح كطورش وبشا هدلاح ینیدلوا جردنم طورش قوحرب قرهلوا هنعف كنيلاها

 .ردرذعتمیهارب قلو یهبقوقح ٌهءدعاق كج هل هلو ادانتسا رادم هدنصوصخ نیس اف قرعه

 اوتحا ماکحا عون یکیا زئاح یتبهام یروبحم یرکیدورسفم یر «نوناقهقشب ندنوب
 قیطتلابام هدنقح طاق یرلکدربک هنعتوکسم هدهلواقم كننفرط <« هرسفم ماکحا . ردیا
 نالواع وضوم هرزوا قلوارسفم یدصقمیهدنتح طاق روک ذم كنفرطو كلدبا ذاخا

 ماکحا .ردیمدب یفیدلوا راح كنهلواقم دقع قرهلوا هنفالخ ماکحا ع ونوب هکردماکحا

 نامهلواطورمشم یفالخ هدهلواقم هلع ءاسو نالوا هاعرلایروح نوجانفرط « روح

 ون ییاره ید زعندم نوناق والم ینیدلوا هده دم هراس نىناوق . ردە واق ماکحا

 <« عسم هرزوا شیدلوا ررح هدنسهدام یجح ۲۸۵ كنهلحم الثم . ردیا اوتحا یماکحا

 هدرخآا لح كعسم « نفرط طقف . ردمزال قعلوا مست دل ینیدنلو هددقع ناح

 یکوب نالیب هلوا طورشم یفالخ ید هدزب هلع ءان . راریلیب هدیا هلواقم ینملست
 هدهب وناق ماکحا نالوا عوضوم ًافطع هب هد تداعو فرع . ردنده رقم ماکحا 6 ماکحا

 یلبخرب نالوا هاعرلایروبحم هدلاح یه نوح انیفرط هدز « قرهلوالیاقم اکو . ردیدهلح

 . ردراو ماکحا

 هلفالتخا كنلمهتسم هحنح وم یسهدامیجم 2۲۸ كنهلتهرزوا ینیدلوا روک ذم اف |

 نالوارتاد هفیدلوا رااح یراجنا هرخا ن لوا یتا رج رم « كروحأم نابینا فلخت
 .ردندهبرومحم ماکحا « روبن مکح E عضوهنسکع كمكح

 ماکحا هدهسیا اغلم یسهبرومحماکحا نالوارتادهنالواقمو دوقع كزعدم نوناق یدعا

 . ردعبط عی ماود سه رمسقم

 هدنالواقم قيا «دصقم ندمضو كتقوم نوناق نالوا هنع توحم هققطاق

 ندنصوصخ قملق 2 اح < دنس راد همو طورشو دوبق ضمب « یتساضد كنفرط
 یهینوناقماکحا « هدطاقت یرلکدربک هنعتوکسم هدنرهلواقم كنفرط هسقو بولواتراعع
 هنیرب ندهروک ذم طاقت هدریدقت سکع ارز .ردیرورض یراغلوا دع شما لوق اضراب
 كمدشماطاقساسار قج هلوا رادمهناصف كناوعد نوح |همکح هدنلاح یندح فالتخارب دناع

 یبرادصقم یو :دقح طاقت یرلکدمشود اعطق كنفرط <« یهمکح هلروصو . رولوا
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 قیبطتلاهمام كيهبنوناق ماکحا کهدیابو هسیا ندقع وط فلکم هلیا هانکتسا هرب زسموزا

 هنسسآ هاهجو یرلکدهتسیا ینسهطق ره كيهلواقم «نفرط ارز . ردالوا یسعلوا ذاخما

 یهدیابوب « یرامهعا لامعتسا یراتیحالص وبا كنیفرط هلتهج یفیداوا رادتحالص
 "ةوالع یتح . ردبا تلالد هنیرلکدهتسیا كجا دع هلواقم لخاد انیع یهبنوناق ماکحا

 نالواهع توحیم د .:ردلکد اغام اک هلسیسه روح ماکحا عدم نوناق هکریلسهنند
 تالواقم نالیدبا اشنا قرهلوا هنفالخ هیروبحم ماکحا روک ذم هحنجوم تقوم نوناق
 ماکحا تك هم « هدنتح طاق نالاق هنع تب هدهل وام عطا اب هده سلا ریتعم

 كفالتخا ندا ن راک هر دم طاش هارهدیا زارحا ییهامر رسفم یسەر وح

 ضقا البق هحنجوم یسهدام یجح ۲۹۳ كهلحم الثم . رولوا ذاا قسطتل اهام هدناصف

 نکیا ندهبروبح ماکحا امدقم ینوناق مکح وشا .رولوا دناع هعیاب راسخهسلوا فات میم

 هرکصندنرشآ كتفوم نواف نالا اع نکیا لکد ربتعم هلواقم نالوعوقو هنفالخ ینعی

 نبح یتفجهلوا دناع هفرط یناه ارا < نیفرط هکردقوش . ردربتعم هروب نع "هلواقم

 زارحا یتیهامرب ربسفم یمکح یسهدام ىج ۲۹۳ كنهلم هسراشمهعا حرصت هدهلواقم

 یسهلواقم كنفرط هفامعم .ریلک مزال قملوا مکح هننیداع هعیاب كراخ ینالوط ندنسعا

 ماکحاندننج هل وا یک اولو " ةحارص یثنالوافورعمآف عء هدنروص ینیدلوا

 ۱۳ سا یا اه و 2 دلا راق داع ومفرص هلنادهرمتفم
 صوصخ وا نیفرط هد نولوا دوحوم تداعو فرع هدنتح صوصخ ر هدهدلب ر

 حیجرتهتسهرسفم ماکحا كنوناق یندافو فرع هدرردق یرلکدتا رابتخا یوکس هدنقح

 . ردلاحابلغا یرالوا شما

 كنهینوتاق تارقف نالوا مناق هنماقم یسهدام ىج ٩۵ كنوتاف هیقوقح لوصا اساسا
 هلتهجیسهمیظع :دناف نالوا هقاشکنا لیست لضصهیداصتقا تاح « عضو هتعرم عقوم

 «یایوتم كتقوم نوناق روک ذ مرار هلقمالوا راکنا لباق ییدتسا کت دوم سا

 هدزواقلوا دیقمیالواقم "یتسیرسو ینیدلو بولوا مداخ هدأت هلیماع یالواقم"یتسبرس
 تاظحالم ضعب ریزهج ور ندنرظن طاق ینیدلوا بولوا یفاک كلدودحودوقنانل وا عضو

 ۳ هک هل وش . زامهلاق یلاخ ندکعا توعد یهقح

 هص وصح تاماظنو نئاوق » : هدندنن ی رب كتقوم نولاق نالوا هنع ثوحسم :الوا
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 رک دلاسا رار هلققلوب حرصم یفیدلوا ریتم ربغ تارا «نالوا کک هلی
 ددعتم یتیدل | ضورعم » كدوقع « یضو دصقم كنوناق هدنصوص# مسق كهمانناس

 نالوادساف او لطابو هتسلدنا ناس یتیدلوا ترابعندنسل راتروق « ندداسف و ناطر طلا رش

 هلن ابینیدلوا یواح كزم دم یوم نوناق EG هدس ولوایتعونم و كبالواقم

 هموحعدوقو طورش یک قمالوا لخم یییعوم ماظتناو شدا اغلا لماع هبنوناق تاعونم

 « هلواقم رب هکویلاح . ردشملوا افتک | هلسناس كنتربتم كنهاواقم ره نالبات هدنسءرتاد

 ربلک مزال قتمالوا لخم ینهماع عفانم ینعی ییهماع ماظتنا نوجما كاملیهلوا ریتم ًانوناق
 دناعهنوناق عضاو ینیعت كطاقن نالوا رباغم هبهماععفانم هرزواییدنلوا لیصفت افت | هدهسیا
 هنالواقم رارقتساو یتسبرس « یلدا شح هماکح كنتحالص یریدق كتهج وب بولوا

 كن هل واقمینیدلوا شع | دقع «نافرط هققط اف .رد راح ینتىهام كمر دنا هب رض رب شهدم

 یرلکج هدیا یشاحت نددوقع یارجا هخدلوا نیما ندنفج هلتوط ربتعم هدلاح ره هجهمکح
 دش هلم دق قمالوا لح « ین یوم ماظتنا » یربتعم كن هلواقم ر یدعا . ردد

 ییدلوافاو هن رلکح هدا قلت هدلو هب ین هماع عفانم كن همکح «نیف رط هراز و

 دقع قرهلا هراشعا رظن ینخیدلوا ضورمم هنسکلمم لاطبا كنراهعقاو "هلواقم « هلتهج

 را یسهفظو لصا كنوناق عضاو هتشيا . راریای هدیا ددرآ یحم هدنصوصخ هلواق»

 ییدروک رباغم هب هماع عفانم هدزوا قلوا رادم هنمأت یالماعم رارقتساو ههلازا یراددرت

 نالوا یسهبدیات ةوق كن هنوناقتایممورماوا دوخایو هب یرغوط ندبیعوط ای ناص وصخ
 هلنروص و « نیفرط ۰ ردكملا عنم ًانمض هلبتروص كما حرصت یداسفو نالطب مکح

 مزال كلدا دع نوذام هباشنا یهلواقم رب نالوا شمهلدیا عنم انمض یو " ةحارص هدیوناق

 یسلوا عبا كتالواقمو دوقع » هدنصوصخم مق كنهماننایب نابیلافلا- ردق ره . ریلک

 عفانم كنفرطو ردناكمالا يدع نوجما نواف مضاو كما شیرد یطارش ندیا باجا

 كتالواقمو دوقع هلم اب كرهلسد « ردزسهمش یرلکجهیلیا رده ییا اهد یراهصوصخ

 ی وط عبات كنالماعمو دوقعو کجهدبا تیافک یدیقت هلا دوبقو طور ماط رب یوم

 هنف رط كتهج وو یتیدلوا نکع ربع ىح رصت كىەص وصخ ماکحاو طو رش ندا اضتقا

 ةرضاح تاقرت قحا « هعلاطم و هدهسیا شل هتسیا كلدبا هدافا ییدلوا يوا کر

 هحنسهدعاق تالواقم قس رو E حوس هکدتک قرهلوا ندنناباحا كب هب داصتقا
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 «هراحا <عس هسقول نولوادراو هدنقح هدددج تالواقمودوقع ندا اضتقا ی سم

 مزالیس وط عيا نوجما یسهاقو كنهماع عفانمو نالوایراحمیدقلانمیک هعیدو « نهر
 ۱۳۳ و تر د ر ت تالواقم نالو نمنم اد یاکحاو طئارش نالک

 E یهبروبحم تیهام هلتس وو نالوادنتسم هنناظحالم نادا و هماع عفانم كد وقع

 مکهتن .رددبال ندنرظن طق ینیمأت كنالماعم رارقتساو نکم ینبست كنماکاو طئارش

 روطسم یسهیموم ماکحاو طئارش كنالواقمو دوقع هدنسهفک كنسهنندم نناوق ینجا

 هج را هیروبج ماکحاو طئارش نالوا صوصخهنیرب رهنددوقعنالوارومشم رار هلغملوا
 قلوایرب ندنساوعد بیع عیاب هجنجوم هدام یح ۳۲ كنهلحم الثم . ردشفلوا مش رصت
 اضعبهدهسیا لکد عومسم یساوعد نع كنيرتشم « هدنسهلءاعم حج نالوبعوق و هلطرش

 «هدنروصکیدتبا عضو ینطرشتئار, ندب وبعوبشا كر هديا مک هدلاح یکی دلسیت وع عیم عیاب
 هحنسدمنولاق هرج وسا هلتهج یتیدناو لح قالخا ییالوط ندنسهلح كعياب هلواقم وب

 .ردشلدیا دع لطاب

 یدهعت یلست كوهوم ندنفیدلوا فقوتم هضق یبماع كنهبه هدر كاذک
 ربتعم هلواقء ولرد ره امدعب نکشماعلو ریتم انوناق هلواقم نالوا دقع قرهلوا یواح
 دوجوم هننوناف هصوصخم طارش دناع هتنماعو داقعنا كنسهلواقم ههو ندنفج هلوا

 كهل بوهوم هلع ءاسو ینیدلواربتعم هدهقلطم تروصكنسهلواقم هه ءهدزب ندننیدلوا

 جارختسا ,قح یەت ینیدل وب رادتحالص هاوعدو بلط ینمیلست كيوهوم ندیهاو

 لدبالبكلاوماو قلوا مزلتسم ینیهاع لدب الب كلام رب یسهلواقم هبه هکویلاح .رباهل وا
 هلع ءاننومهم هداعلاقوف هلبسح كما ترضم تارا هبهمومع تورث ییلع هلتلوہس لاک
 یحد.دبا دقع «یتتقد رظن ههلالق ہا ره كبهاو یداقعنا كنهروک دم تالواقم

 صار قل وط علا همسا رم و لاکسا اط 7 قجهلوارادم هباجهس رزوایتسمها هجرد كل هلواقم

 هلواقمیداقعنا كنسهلواقم هبه هه ړم نیناوق ایوروا هنس وب .ردبا لکشت یرورض

 طارش ماطرب «یسهلواقم هبه ید هدزب هلع ءانب .ردشل وط هتسباو هتمیظنت یمسر همان
 ربلکمزال قلل وط عات هداقعلا طئارش یصوصخ دناع هلکس هدنابم وو هبهیصوصخ ماکحاو

 یداقعنا كنسهلواقم هه « هدنروص ینیدلوا حرصم هد وناق هصوصخ طلا رش لسق ویو

 كمهلدبا دع لح یهماع عفان» هجهمکح « یتفیک یسماشلوا طبر همان هلواقم یمسر
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 زرطو كا همکح هدناامز هلواقم دقع نفرط هلع هاوا ضرف یسکعیک یتیداوا لاا

 يبدسادقع قرهلوا یراع نداکس ولرد ره «هلتهج ی راکح همد E حیطا اب یا

 ی رلهصو مک عفان كنف رل رط» هلع 1 را رد ۔اقح هنعا وا بهاد هشربتعم ثسهلو اقمهبه

 ۳ ا وصخ ماکحاو طلارش كدوقع هم هنام « یرلکحهدا رده یا اهد

 نامآت یتمولعم امور دسم هتاظخالم باد 9 عفانم یک وب یسهعلاطم ینیدلوا

 . زامهلوا دراو ًابمطق هدنقح هبروبح ماکحا نالوا دال یحرصت هدنوناق نوجا

 كن هنعمو همولعم دوقع <« دم ننناوق رک | کرد ءانس ههمهم تاظحالم و هتشيا

 دوقعوشا مه رار هلکع اش رصت ین یتسهصوصخ ماکحاو طو رش دنتسم هتساسا هماع تعقنم

 هدیدج تالواقم كج ډک هدو ورال هرزواقلوا یلوصح هداصتقا تاقرت هدمه «هتعم

 تالواقمو شعا نعل یداقعنا طلارش یوم كدقع هرزوا قفوا قسطت لباق هدنقح

 تعفنم » هدرب كرهروکیفاک یدیقت هلیدوق قمالوا رباغم هقالخاو عونم ًانوناق یتهروم

 نالا ىللد قالراب كا كيوب . ردرلشعا زارتحا ندهوالع یدق قمالوا ریاخم « هبهماع

 یهینوناق تیعونم رب » هدهدام یجش ۱۳6 ۰ ردیرلهدام ىج ۱۳۸ و ۱۳۵ كنسندم نوناق-
 نانلو لغ یالخا و باد » یخد هدهدام یجح ۱۳۸ و « ردلطاب هلواقم ندبا لالخا

 لمعتسم هدنوناق نتم هدز - و هبهماع تعقنم قرهلوا افتک | هلکملسد « ردلطاب هل واقم»

 كن هدامیج ۱۳۸ ویشا ! ردشماع وق یدق قمالوا فلاخ - هبیعومع ماظتنا هلهج و ربعآ

 هدنسلح غاتشحار نکیا دوجوم یدق « قمالوا لخم ییومع ماظتنا » هدنسلصا نام

 ا ك ء یو ماظتنا » هدنسهحش تاعقانمه تارک اذم دیدم ناف ارعا
 هراتعا رظن ینیدلوا لح اس را رفتتساو تمالم هحل ابو عام هب آریسش یدع و

 . ردشلر و رارق هتساغلا لر وب سم دق هلا همظع تکا قرهلل 1

 كلاسم ینسلفو یماع قوح كب فاتح هلبدصقم یتهام ناعت كن هماع تعقنم هققطاف

 مایق رفا رول هلع تلم یدک هما تسعم ۶ دات ره

 هنسیدنک « 8 احرب نالوا عناق هنسهقلطم تباصا كننایرظن تسیلاسوس الثم ۰ ریلیبهدا

 ینیدل وا ان ندمانهلواقم رب نالوا مظنت هدنب هلت هنورتاپ « یوعد نانلوا ضرع

 ا رک دم ل رهروک دعوا هنافو هده جرد یاک یقوقح كولم « هددروص

 2 ۱۳۸ رک ذلارام یتح . یلسهدک هنتهج یلاطبا ندنسهطق یل رباقم ه هماع تعفم»
° 



 یسهعو# یسهنلول اف قوتح وه ٦

 یدبق « قمالوا راغم هبیعومع ماظتنا » هدنساننا یسهرک اذم هدنسلج غاتشخمار كن هدام
 ,شیرد هسلصتره هوا كنوناق عضاو 5 ردعل وار لاو( ندبا هعفادم هدایز كا

 .كيهمکعو هسنلوا دع لح ینماع عفانم هج همکح « هلواقم ر . ییدعا عنم هلا هظحالم

 .هماع عفانم ا هط رتعم كهلواقم وا هم هلسهسا وا ققح ینیدلو تباصا هدنسقلت

 2 را ی تم لاو بیو سشاسا كعارع ارز ۰ زالوا رام

 قرف هد ررض یرلکدسا ثارا كنالواقمو دوقع فلاح ههماع تعفنم هللا ر

 هموم Cer یوم دک هل هسلدنا | عاها هعفدرپ زکلای مرج ر < ردر 1

N ESعفانم هلیسملوا جم ورت هعفدر كل هلواقمرب ریاغم هب هماع تعفنم  

 عفانم هسردیا ررکت تالواقم لیقو رکا . زا ک مزال یسلوا لتخ لاحرد كنهمومع
 .كلیا هد یی هرد هلبحاص ضرار, « یلوصا كلکی هرداعدق الثم .رولوارادللخ همومع

 . ردشما دلو ندنسعا ممعت ءدک ت ک كتالواقم نانلق ارجا قرهلوا هعفد

 نالوازاحینتیهام كما ترضم ناربالاحرد ههماعتعفنم هلغملواعاا هعفدر هتشيا

 هنازج هدعاق وبشا .ردراو یسهدعاق « زامهللوا مکح هیازج زسنوناق » هل هدنقح متارج

 تازا ج بجوم هلیهستا لالخا یوم شیاسآ «لعف کیدتبا عاقبا كنهسمک رب هجنجوم
 یس زج كلعفوا قرهلوا هنمان یسهاقو كنمومع شیاسا هقدلوا حرصم هدنوناق یتیدلوا

 .ییسمالاف رسازج ۳ درون لعف « یسهفط و تاج ازج روا . زامهلوا راح

 قد رظن كنعج ص هدنقح یعوزل یضو هر وناق هدام ر کی هدیاب و هرزوا كما ا

 رلاق ترابع ندکمتا باج
 .هب هماع تعفنم « همکح یخد هدهق وقح تهج وللثم یتیدلوا یراح هدنقح معارج هتشيا

 .هلواقم کیر نالدا علم a هلتهج یییدمهب ول وا e ندنفرط نوناق عضاو ینراخم

 كطرش ايو هلواقم وا هدنروص ینیدلوب هداسوشراق یطرش رب یکی كنهلواقمر مولعم ايو
 .هنوناق تالیدعت ندیا اضتقا قرهل آ هراتعارظن كتفك هدا رار هلکغا لوق ینتیربتعم
 .كب هل واقم هج رک ۱ E کا افت | هلا راعشا هلعج ص ینموزل یسارجا

 رده ید .دصوصخ هلعا هبهمک ف كنیدلوا بواوا قفاوم هفالحاو بادآ
 افرع «تاصوصح نالوا بولوا قفاوم هقالخا هدهسیا رطاخ دراو یبدلوا لج هی

 .كنهمکح هلتسو .ردنالوق هبسنلاب یردق كنهرونم تاصوصخ ندنخدلوا نعم
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 .كنلیوسدوق هسنارف اذهعم . ردبلاغ یلاتحا كمشود قفاوم هنیرردقت كسکیه «یربدقت
 کر هماکح ردقت كنتفک یتقفاوم هقالخاو بادا كن هلواقم « هلسهدنسءرک اذم نح
 ءریدقت ی هطقنو همکح هیابلاو شوا هشقانم ع وضوم زاردو رودینیدلوا بولوا بسانم
 .ردعل وا كع ودام

 .«قمالوالخ ینیمومماظتنا » ندهموم دوق ندا دشیالواقمو دوقع لصاماو

 هماع ماظتسا ها ندمروهمشم دوقع هنر, كن | و كما عفر ندنوناق نام « یدق

 مش رصت هدنوناق یسهروبج ماکحاو طارش ندا اضتقا یوط عبات هان هنتسهظحالم
 نیناوق ابوروا كرکو هلبرکیدکی كرک كنماکحا هعیرا بهاذم یخد نوجا كنویو كلدیا
 دوقعر نم یماکحا نالواقفوا هبهرضاح تاجابتحا قرهللوا هسیاقم هلیماکحا یسهیندم

 ماکحاو طئارش كدوقعو . رددت طق بوچو كلديا مظنت یوناق تالواقمو

 كنهقوقح لوصا رک ذلارام هجقدعلوا عضو نوناقر هدلو و قرهلوا نیبم ینسهیصوصخ
 رارقتساو یتسبرس نالوا دوصقم ند رش كتقوم نوناق ندا لید یتسهدام یح 6

 عفانم هدنصوصخ هلواقم دقع كنفرط » هتشپ ندنو . زادهلوا نکم ما كنالماعم

 ی ربا تقد شیرد یتطاقن ةفاک كنهلواقم « یرلهملسهدیا ردت ییا اهد یرلهاذ

 یه ۵ ۳1 طاق یرلکدریک هنع توکسم هدهلواقم كف رطهلع ءانس . را باجا

 زاح یتبهامرب رسفم قح ینتینو دصقم كنفرط « هرسفم ماکحا نالک مزال یملوا ذاخما

 .یروبح هوا هلرکو كنءهرو نم ماکحا كرك نوجما كملهلوا قفاوم هنیراهیناذ عفانمو
 تهام هرزوا ینیدنلوا حاضیا اعا هرکه ندنراشنا كق رم نواف دوی وا

 كنفرطوءرضاح تاحاتحا كماكحا ندبا زارحا یتیهام رسم كرهدبا عياض یتسهبروبحم

 .ناناوق ابوروا هلبا هعیرا بهاذمهنب هدصوصخ و و یلیدعت هدنروص قفاوم هنب راهیئاذ عفانم
 . رولوا سام یضو ههدافتسا عقوم تا کا یسهندم

 هتل اق . زدشم هل سرک اماع یسموع طنارح تارا درو ات
 رثادهنموزل یسلوا نيعت لباق هسزالوا چیه دوخایو یسلوا ناعم و مولعم كملع دوقعم

 هع توحم كلذک ۰ ردشماملوا حرصت طرش نالوا جردنم هدنهندم نیناوق اپور وا
 .كيال واقم كج هديا دقع هسرزوا اشا قحهلوا دوج وم اسا هدد دج نوناق تقوم نالوا

 عوقو هدنقح هيرا قوقح كج هلک هلوصح انا هدهشعلوا ثح ندتربتم قالطالالع
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 یالوط ندنسلدا دع لطاب كرهلبدبا یتلت راغم هقالخاو بادا هدر ره «هلواقم نالو

 ۱ . یدردبا اضتفا یح رصت هجهقشل هدلید رود ذم ید كتهجحو

 ثراو هبهصخش لاوحا . ..» نالوا روطسم دد ا كرو نم نام : ۳

 هماکحاو دعاوق قلعتم هنفرصت كنهلوقنم ربغ لاوما و كنهفوقوم تاراقعو دوقن و هلاقتناو

 شلدبا عضو ءانب هتناضحالم هماع عفاف دصقم ندنسهراع « تالواقم نالوا فلاخم

 . ردنالواقم نالوا راغم هبهبنوناق ماکحا نالوا

 ,هینوناق ماکحا نالوا دنتسم هبهقوقح تاساسا دلوتم ندنناظحالم هماع عفانم یدعا

 نام ناسلافلاس ندنکیدتا اضتفا قلوا مولعم هحماکح نالوا یط یلوا سانشقوقح

 .یدریلس هل واافتک اهلکملمند « هبنوناق ماکحا نالوا ینم هتسهظحالم هماع ماظتنا : هدنوناق

 جاتح هدیولروک ندنادب «هینوناق ماکحا دنتسم هنناساسا هماع عفانم رک ذلافت | رک او
 هدندهبنوناق ماکحا راس نالوا رادهقالع هلا هماع عفانم هدنروص یفیدلءا دع مش رصت

 كا هینوناق ماکحا نالوا ینبم هتسهعلاطم هماع عفانم هقبق اف .یدربلک مزال قعلوا تح

 كن هبموم یاوق « همومقوقح هرزوا ینیدلوا مولعم ردیا قلعت هب هموم قوقح هدایز
 ییدل وا زا اح كدارفا ی شدت یسلرسو تراحم و و ا زرط

 ا غ یو ا روک فوق دعاوف قلتم هاو قوقج
 : یدربلک مزال كملدا ثحم ید ندشیتعم مدع كالواقم نالوا

 یجنکیا كنید یجنکیا كتقوم نوناق رک ذلارام نالواذاخا قد عوضوم : ًاعبار

 هدنمکح موقتملام كقوقح و عفانمو ناعا نالوا فراعتم یلوادت قالطالایلع «هدنسهرقف

 عوضوم هدهینوناق ءرقف وبشا . ردشعلوا نایب کجهاس هلل زا ذاخنا هیلع دوقعم قرهلیوط

 قوقح ینمی نوید دوخایو رولوا ندهینبع قوقح یک هدر قوقحاب «قوقح نالوا ثحم
 0 0 ک هجا هلح روا ییدلوا مواعم .رولوا نده

 تایاور هدنعیدلوا بولوا ات "القتسم كرو ر قح ردق هن ره .رلس هلسانص

 .ردشمالوقیاور نالوارتاد هنکج هلی هلناصعستلاب قحا كرو مع قح هج «هدهسیافلاختم

 ندنسلواروک ذمینیدلوا هلعدوقع«قالطالایع كق وقح دهي وناق ؛رقف نالوا هعنوحم

 جارختسا یتسانعم کج هلی هوا ذاختا هلع دونعم هبیرغوط ندی رغوط كنەدرجج قوقح

 «لیسمقح « رور قح ارز :ریلک مزال قماغلوا لوبق ریفت زرطوب هدهسیا نکم كما
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 داع هضرا رب قحا بولوا عوضوم هنهل كصخش رب ةبهام « قوقح یک برش قح
 یس O لاکفا ندضرا ینیدلوا داع « كنهرو نم قوقح هتهج یدو

 ۲ ردطوحلم یوا شما دف كو هوس قوقح ل زا اس
 هننوناق ؛رقف روک ذم نکیا لکد راک اید كسد هروک هنماکحا عدم نوناق هفشساق

 .ردنا اضقا قلوا را یف هسروص ی هسادعام ندا ودم تتد امد ال هم

 .دلواهلع دوم كوت ل اا یلما یفاوم را ۹ ی

 هدهسیا ردا لکشت قر ر یدج هدنسهحاس نولاق عضو « ییضو كتشهدعاو جەلب

 ندنرلفدنوطعبات هههص وصخ دعاوقو طارش ماطر ینعیب كنوبد « یسهیندم نیناوقاپوروا
 دعاوقو طئارش كرەملدبا افتک | هلحرصت هدنوناق كنسزاوج یس قالطالالع كنود
 یمهم كا كنەروبص طارش الثم .یدردا اضتفا یعضو هرن وناق ماکحا نام ینسەص وصح

 عی هرخآ كد  نودم ًاتاذ . ردسهدام یفلبت ًامسر هنوودم كنف ى كنید
 .ردلقح هدکعادع نوذام یدک هد یادا هتناد لصا هخدلوار رادرح تک السا

 داخاهلعدوقعم كقوقحو اشا هلجاب ندیالوادت افرع «هلبا هسنوناق رقفرک ذلافت |

 اغ رەتتىمومع كنینوناق تارت یهدبابوب هدهشملنهتسیا قفلآ هنمأت تحت یسلی هوا
 فس لا عمنونقهنیزیوج كنعیب هی رابتعا یس هاک تیهام < هناخت راجت نالوا فراعتمیلوادن
 كرصاع ماطر یدام ربغو یدام هنا راک ر هعایرظت هسرغ قوقح.ردهدقمالوا دعاسم
 هدننورد < یسهدام رصانع كنهناخنراجحت . ردقوقح لک رب لکشتم ندنسهمومع ته

 ندنسهرقتسم ریغ "هلصتم عباوت كەنان راحت یک بالوط نالوا یلرب هلبا هعتما نانلو

 لاا هلشفص رجتاتسم نهاگرا روا ید ی بدم
 ندهداصتقا تبق یشیدلوازتاح نالو رم ترا

 یوناق ناکعا هتنذاطا هل درک تران ارام ر رد را
 ناعا یراعا تعا لکت قوقح لک رب ها را زر یا

 . ردلکد ندناسق عفانم و

 هدهسیا رطاخ دراو یحهلم هلوا هلع دوقعم ندنرظن هطق قلوا قح رب ردق هه

 هتسهج رد قح انوناق 2 نیر « قوقح » ین واق 2 رفف وا
 عفانم نالوا ديؤم ا یرلهقوقح تهام هسقو نواوا هداصتا عفانم نلیدبا داعصا
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 هدزب هلیرابتعا اعم یهدهبرغ قوقح هلعءاس ۰ زامهلوا رباح قالطا قح ههداصتقا»

 ا دا نیما تا ا اا فرق لکر « هناترامت
 یانعم « لکدیسقوقح یانعم ندنریمتعفانم جردنم هدنوناقنتم هکر کم .میهدنسهعلاطم ردیا»
 6 عاقسا هلب راتعایسفوقحیانحم « هرزواینیدلوا مولعم . هلوا دوصقم یبیداصتفاو یوغل

 یلیاللوق قرلوا لباقم هیقر < تعفنم هلببس وب . ردکعید كما لامعتسا ینیع رب قبا
 نامطتیجاتحارب ینعی نالوا هدناق بجوم « تعفنم هلبراتعا انعمیداصتقاو یوفل هکولاح

 لمعتسم هدهسوناق داوم . رووا قالطا هه یدام ربغ و یدام نالوا هدتهام

 كن هناخشراح دز ندنکیدتااضتقا قفل | هرابتعارظن یراحالطصا یانعم اباد «هدناربمت

 .ردقاب فسأتاعم فوناق زاوج مدع یکه دنع
 قوت امور یبهتلوک اف قوتح
 قوتح هفلقو هندم نينارق هنیاتمو

 رم

 هر واد مد وشیم

 حوت و5 Le حس

۳ O pes 



 یداصتقا میسق

 2 وکر یو متع

 راکفا هدهععانص رک ایه كر هلتموعو هدلوساتسا یر ندنسادتنا هک ۷
 ؛ ردسوکریو عتع وکر و ندبا لاغشا هدایز كا یتفرحو تراج «عیانص بابدا « ییفلکم
 شلک اب ورغود تاساسا یبدلیا عضو كتفوم نواق لحم را ۳۳۰ هنس یا ن رشت ۰

 هدد ر رلنجا لعوت هلل ود تالامصوصخابو شلاق ضورعم هاضارتعاو تادقست قوحر

 .ردشمامهلشالک | هلقح یسانعم

 : هزیج یتسهساسا طوطخ كرضاح نوناق هدرا لوا

 تالکشم دوجوم هدنصوصخ ریدق و نییعت ییرایفاص عتع كتراجتو میانص بابرا

 « لکد هنیرزوا یفاص عتع « ییوکریو نوناق « كره زاو ندریدقت یو < "ءانب هبهمظع
 كنوناق ؛ ردشمریدتا دانتسا هنیرزوا یمهجراخ الع ماطر نایروک هزوک كص

 :ردشب نارق ییدتبا لویق هرزا قلوا سابقم هیوکریو
 یعون كتعنص -- ۱
 یسهداحا تلح نالوا تعنص یارجا ےک ۳

 نیسهراحا تیک ك هدلاوحا صعا ۳

 طئاسو ضعب نالوا مداخ هنسارجا كتعنص هلیددع كنمدختسمو هلم ۽

 یسوف كرش نانلوا تعنص یارجا ه٥

 هدیابود كتمنص عوز هحنلبدبا لوق یسلوا دنتسم هنساسا هجراخ مئالع كنوکریو

 هلرل رکناب ؟ ردلکد یواسم یجازق كتمنصیم هش ردا ینجهلوا د كلبا

 هسلا شاف « یداربا رج هدنک ارب «هلبدارا ا «یعتع كراج دیوط ءهبحازق

 كفانصا كحوک « كرلجروموک «كرللاق یداع هلراناناص هدنک ارپ یهراسو تاشورفم



 یسهعومم یسهتلوک اف قوقح )6 ۲

 . او یرلجمازق تاهامعو كرل اب هتسوا هل دارا كفانصاو كرالاق تیام «یرادار |

 .ردااضقا قع وط عبات هفنصتر یعیاص بابرا هدصالواندنفج هم هل وایواسم 0

 فاص یه ؟ نمهدبا هدافا انعم ر كوسهحللاق هدهرتادو هسرق نلیدبا لوق نکل
 > یک ینجهللوا فداصت هن راحم بابرا ندا عتع هدر وص رو ثكب نت یک انا

 . . . لاو هراجهدنک ارپ نانازق هلضف ندرلنو « هراجادیوط نانازق هلضف ندرارکناب

 جرم هلا هنیرق ینکیارب ییهنبرق یجنروب نوناق هللا راستعاون ؟ربناک تسار نامزره
 تا ندا تک تارا د سهرحا تلخ نالوا تنص یارحا هدوا دردما
 ؟هدک-هلباداتسا هنیرزوا هنبرقو یمسق مهمكا كنوکریو ؛ردحوركننونأق متع یسهراجا

 ۳ و ار لس ا کا ید « کد هدنرا و اتص

 ا تا و ن ا اا تیک و ءرددوحوم تاخر هتیسعرآ

 هنعون كتعنص شيا لصا ؛ رارلیا راظتنا هعتع زا اهد راهبسوم نیهدوا هراحا نود

 هساساو ییوکریوو .دکابرقن هتسان«کهدنسهرا راهراجا هليا عتم نانلوا راظتنا هروک
 .ردهدکمل هليا عضو هروک

 هلتهج یتیدلوا نکم یسلوا سایقم ر شک اب هدلاوحا قوچر كل ەنبرق یجنکیاوب
 كنتکسم كمتمتم هدوا هکروسلیا هیوقت هللا هتترقرب نجوا اضعب یتسکیا وب نوناق
 3 و راعمو نود رکلاب یه كفا كحوک و هلراجهدنک ار. ردسمراحا
 شا نکل ؛ یلسهلوا ورغود راف ههجرد ر تعا ضرف بسانتم قوج زا هلیراهراحا

 «لکد یوعد « سدنهم « دهعتم هصاخاب ءهن راحم بابرا كونو < هرا حدی وط تاپ

 كجوک ؛ردراویلاتحا تامشود هرلاطخ ےظع هح دما لاقتسا هنس برا عیانصتسپ رس یاس ط

 یجلازق كناقووآ ر كنحدیوط ر « كرکناب رب نالوا یسهاخهرادا رب یداع هدناخ رب

 یسهراحا هناخهرادا یتیع ؟ ردلکد سانتم هدحبه هللا هراحا ییدهدوا نوما هناخهراداو

 ر و ممتم هرانوت لات ود لک هدنس رلعتمتم نيهدوا

 را تا یا هد رظن یخ یسهزاحآ تکان ا

 كنراجتو میانص بارا كوبوب ءب کوب ؛ ریلبهدیا تلالد هنتژک كمتع یلککوب
 ۱ اب هدامز یع کد E لا و

 الام -رلهاکتمافا لتهاو ن تنیاص بابرا ضعب الاخ رھ طقف ؟ردهدکلردشا



 ۷۴ 3 یسوکری و مت

 اترا تراک یو ؛یڑایا ن ی را

CN Oاا5 لاکا یسلوا تمس ل 0 شد تان  

 هسرفر شلک اب هدلاوحاضىل كوب «نوسلدا هسریلیدبا انتعا هجرده .ندنغادل وادوج وم

 رک اوا

 ؟ ردمد یعح هلوا تتسانم ر هدهدنسهزا هرافتنم تاعتع هلددع كنمدختسم و هلمع

 یتمدختسم و هلم « ها هناخهرادار نالوایمدختسم رشک ء هقرافرب نالوایسهلع قوح

 كص ادک ورک ج وما ی ف ها را تامتع ا < وم تو
 جازق هلطلاسو یک هرتاسو تاناوبح لیبومونوا «سوسنموا هبارا «نالوا مداخ هنسارجا

 ضعل هلددع كسمدحتسمو هلم «نواق هلاراتعا و هتشيا ؛ ردراو تسانمر هدنسهرا

 كلراهنک ام هدبرغ ؛ ردشما لوق هرزوا قلوا سابقمرب هیوکریو ید یهععانص طئاسو
 مانو مطاو سد کے قو ۱ 0

 . ردشمهعا داع سابقم هوکریو یطااسو یک و نوا قیوشا یهکماخیم

 كوو . ردراو یر دن اعم هد سره کش و ارحا كتعنص ی

 كرتا ارجحا یبا ےک ہد ر صف تح ک تام لاتسا تحت او

 دلو کلا ب «هناحتالاعا « هه ر اف ن یک ۰ رد هلضف هلتم و ا

 هدعیانص ندا جارخا و قوس ی الوصحم رند ۲ ۷۱ لع 9 هدیالاصحتسا تو

 4 رولوا ساسا ر شک اب اک 2 لإ هد رظن كسر ك نالوا تص یا

 : a هتقد رظن یننص كرش هدناسوم وشا ا

 تروص كراساساو ؛ ردهدکعا داتتسا هنرزوا هنرق شبوشا یواق عت هت شيا

 : هحنلک هتفلاتو ج

 . ع وطقم « لوحتم « ىس 1 : دود مش سو و

 هروک هنسراجحما لدب ثالحم نایدیاصیصختهنسارجا ثاءنصو كتعنصره وکریو یسا ۷

 ینردنل ون شا رشا هتنرزوا رلهزاحا اساسا یلکوحوک و كلکوس كنهصف یلیدیا حرط

 راعلا هقد رظل تاج سوف هدص وصخ و ا هاتهح

 : ردشعل وا مش هعنس یا هلا i ۲ « عییانص « نوح ا قیطت كنوکر و یسآ

 یر شنا ندیوط هدفص یجنکیا « راهقناب هدفنص یجنرب « هکزرباسهید هصالخ

 اشا تمشذ « رلهراغم نالوا یعدختسم هلضف لد شب نااص اشا فلتح او



Viیسهعوم یمهتلوک اف قوتح 0  

 «راچهدنک رپ مهمضعب هدفنصیجدرد « . . او رایزرتراجم «رافارص «راناناص راخاو

 یرلوبهد راج و تعنص بابرا SE و هل را ضعل ناناص هلش یاشا هدحشب

 «راهعطم و نهرد «هناخحالامعا «هق راف «هلب راو هد هلق یاشا هسیا ا e او

 . ردلخاد راژاراغو ربخآ

 یجنرب : ربشنکد هروک هفنص يلا كنوک ریو هدعیانص نانلوا فنصت الاب هجور
 E ینکیا د ۲۰م كاا لک ناتو یخ یار هدفنص

 6۱۳7 هحرد هحرد هسلا هدرافنص ید ؟ ردبا 5 هسرادقم ۱۹:۰ بس كنوکر و

 رد نرده © 9 ۸ ۰

 تا دا تیوناف ادعام 82 ار و یسن ورشا ناردن ار رف هروک»هعنص ل

 هسرو « رام ندا هلمام یارجا قالو «رارکناب » : تراحو عیانص بابرا ضعل

 « رابیبط « یرالکو یوعد * رازامعم « راسدنهم « رادهعتم « رایت وبسم وق « یرایچ هلماعم
 ۱۳۰ تنها الو صوصخ ے راک راج ها ءیرارجا تارهوحم «راجشید
 . ابا دات اهد یوا رو تخراعا

 7 ینکیا ندا مامضاا و یسن كتعنص و تراحم بابرا ار

 كلو نامدختسم یر : ردمسف کیا هدول ؟ لا هحنجحوم یلودج ب هکر دفلکت

 ۱ رو نالوا مداح هتسارجا كصنص یرکید «هروک «برادقم

 ناسا ها مدختسم هد رلهعانصل اراد ع و ره و هعطم «هناحالاعا «ه راف مرد

 نوجا هلع نیداقو راتخا «قوجوج <۱۲ نوحجا هلع ٠٥۰ نوجا رلشاب هتسوا وکر و
 ۱ ا لا نوا ےک یرفدتلو رکلا تاسومه .ردشورع

 یرلکدتبا تعنصیارجا ہد صوص وکر یو نالا هروکهنمدختسم هلتهج یرلکدتا جارخا

 هروک هنسوفت كلرهش مسق و هدنراجتو عیانص رکید هدهسزاملآ هتقد رظن یسوف كرهش

 : ردا لوح

 كانسولبات | کرو لوحتم نالا هلیرابتعا نیمدختسم هدهراجم تاسسوم مومعلا ىلع

 را تنی لوح مر هوش كرش نوا عیانص بابرا کهدنفنص یجنکیا و یجنرب

 .ردهدنسهرا شورغ ۱۵-۵۰ نوجم | عیانص باب راک هدرافص رکیدو ۳۰-۱۰۰ هنشاب مدختسم
 « هدو هحینلک رو لوحتم ةا رک طلاسو نالوا مداخ هنسارجا كتعنص



 رو ع
۷۰ 

 یک ناوبحو هبارآ « لیپوموتوا سوبینموا « هئوط هدنراروپاو زوغالقو روکرومور
 و ؛ردیا لدبت هروک هنفنصلرهشیرادقم كلر رو ؛رولا هلیراتعا ددع هدطئاسو

 .ردهدکمهلا توافت هدنسهزا ۵-۷۵۰ هنشاب هطساو یتسن

 ۲۷ لوساتسا ۷ : ردشغعا مسق هبهجرد یتل ا یرارهش نوجا صوصخ و نوناق

 ند ۵۰,۰۰۰ نالوا ینئوم لو رمد ايو لحاس ۳ ءرارهش یلسوفت هلضف ند ٠۰۰,۰۰۰

 یتسوفت هاضف ند ۵۰,۰۰۰ نالوا یققوم لو رمد ايو لحاس ٤ رارهش یلسوفت هلضف
 ٤ نارهش سو لصف ند ۲,۰۰۰ ۷ رارهش لوف هلضف ند ۲۰,۰۰۰ ۵ « رارهش

 دع ندفنص قوفامر هدلاح یراقدلوا قوم لوب ریمد ایو لحاس هدمق ییا لوصو

 یو رفودنمش ايو لحاس هاطخ یاومارر ايو نالوا نقوم لو ریمد ايو لحاس ؛رلیدیا

 یرلارو « هد رالح ناعلو هاضف ندکس يا E بوشوا طو ص هرهشر كوس اهد

 .ردسهطقن رب مهم كنو ناق یساروب ؛زاملایسوکریو متع «هلبرابتعاقلوا رللحمیعارز مومعلایلع
 هتعنصو تراجم بابرا ناشوا علا E لوحتمو یسل 6 وکر و ع وطقم ۳

 نییعت هلا یلودج ج یغیدلوا ترابع ندرلمک كراقج هلیتوط عبات هیوکر یون .ردرصحتم
 یک تاقووا « روتتود < سدنهم « لالد « eT نالوا یھاکت راح هد رلن و هکر دشعلوا

 ید رو كرلتوب ؛ردن رابع ندهلمع و رلهتسوا هللا فانصا ینکز کو تعنص بابرا

 ىك و: هع یداعو ۱2۶۰۰۱۵ یالطالا لع و ؟ردبا دم .ر 5 تفت او
 .ردهدکم هل ا د را شوغ ۵۰-6۵

 عییانص بابرا رثک ۱ كرهلبا اا جم هلروصو یهسرق شل هدالاب نوناق هصالخ

 [۱ ]ردشع وط عبات هوکریو عوطقم یی هدناموب «یراضعبو لوحتمو یسن یراحمو

 تعصع و هدوکر و لوحتم «راهراحاو تعنص عون ساسا وو ییسل هکرولوا كعد

 هدوک رو ع وطقم «یسوفه كار نالوا تعنص یارجاو یرادقم تا نامدختسم

 .ردیفنص كرهش هلتعنص عون ًارصحنم هيا
 رلنوب بویلوئوط عبات هیوکریو ًارظن هنئارق الابهجورب یرلتکرش هطروفس زکلای

 هطروغس ایو كراع رپ نالا یھی كنالماعم هدوا هکردشلدبالوق در یصوصخ هدنقح

 یجنویسیموق نایلوا یسهناخ هرادا ندعیانص بابرادالتوط عبا ههوکریو ع واعقم زکااب [۱ ]

 هد ینم ق نیلبا لوح درک هتکلاسم كنوکر و یسل هر لاک یوعدو رامعم ( ی دنه م اد

 .راردفاکم هللا هدأت
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 هدايز كا هناعتع كنهسرق ون نوجما یراتکرش هطروفیس . ردیرادقم كن هبامرس نلیدیا
 E یتر نالقا یریان

 كتالماعم هدوب هکرارولوتوط عبات هیوکریو رب عوطقم الوا یراتکرش هطروفس
 . ردساربل لناعع ۲۰۰ او ۰ ۰ در و

 ۶ اهدا نوش تاصرع> یرغ ندا هدوب کرارا هدا ویو زر ین اسا
 صوصخ هب هعفدرب وکر رو یبسن هد رل هطر وغبس تاح ؛ ؟ردونس مسقوب . ردس ۲ می كعرب

 : وه دست تک اک نام مس نلیدا هطروغس هدهحلویم هرزوا قلوا
 ءوکر یو هدنقح تمنص عون چار ءاتتتسا هدلاح ینیدلوا هبجراح ممالعیساسا كنوناق

 كج هلبا نععت هدنسهحت تاقضح قج هلسای ندنفرط هلام نرومأم هلبا همانناس قج هل |

 ۱3م و دعاتص کر ییتكعتع هدعیانص دەدکما دانتسا هن زز و|یفاص عتع

 : ردشمهمروک موزا هتعحاصم هب هجراخ ممالع هدارو نوناق عضاو ندنکیدعا صرع

 < وص « اقسا « رحفت « متخر « نامل « یراروباو هلق « یاومارت « لو ربمد ۱

 لکشت نوجنا هعفان روما هلمجاب راس داع هیهیموم تامدخو یمیزوت هکرح یاوق « ریونت
 گرو هدتسل ۵ هدیرزوآ هب ونس ناعتع یرلکدتا عیزو هب ار ادهصح ناتو ندا

 یارجا هدنسهقارم كتموکح بولوا یلزایتمایسیرنک | كراتکرش یکوب ؛رارولیتوط عبات
 ققدنكنراهونس ٌهعطق تاباسح نوجا نعت ینرادقم كنسرلعتع هلتهج یرلکدتا هلماعم

 ا لکشت هدنلاح تکرش مونا ید رانالوا زسزاتما ء یک یت اوا یالوق هسنلاب
 كنب راعتم هلبراتعا كم هلیارمشن یروناریعوم سلحمو هرادا سلجم ءوجنالپ «باسح اعادو

 یساضعاو ررح همان یاسا وکریو وب . ردلکد لکشم هدنسهجرد عیانص رکید یقیقحت
 ۱۳۱۱ ی و رم نرانوط یروخ مس کک یسلعا لیا

 بابراو راجت ه ورود ندو عود كركو هدرلتک رشو هموم تاسسوم دا ک ۲

 تاک سام یرافدلا راهسک نالوا مدختسم های تاداعو شاعم هدندزن عاص

 یعاسا كنمدختسم هتسره ناراح < راردفلکم هلا هدأت قرەلوا ی کرو عتع یی 2

 بونلوا هدننابم مدحتسم هام . رد هدر وى كمرو همانناسرپ نام ناتا رادقمو

 . [۱] ردعبات هبوکریو ع وطقم
E [۱1نیمدخت می ەدەيمومك تاسسؤم راتکر ش مجار ه هيمومع تامدخ  

 ساسا «نولاق لیذ تقوم ىلع رات ۳۳۰ هنس طابش ۲۵ هدهسیا ح رصم هدن ولاق ماکحا که دنقح

 .ردشعا لیدعت زج یماکحا کەدنولاق



 ۷۷۲ 9 ی ول عتع

 کلا ك ردنا ذاختا تعنص کا راجا یربآ یربا ا وموراحیتسا " الماک ییاخرب ۷

 قرهلوا وکریو ی رب كقرف نالوا رک ذ راندیا هدافتسا ندقرف کهدنسهرا راجحما لدپ
 ترا ضب بولوا راتدا كاحاتوا یلعاح دوستم ندهدامو ۶ راردقعم نا هاو
 .ردرلندلا راجا هطوا هطوا رخ الابو راحبتسا ی رانا

 یناعتع كجهدیا نعت هلا هرادا تاقیقح و همانناب هدروص چ واو نوناق هتشيا

 بولواهانتتسا ماکحارلنوب هفامعم ؟؛ردهدکم اذاختا ساسا هبوکریو هبورغود ندورود

 .ردیلمالوت وطر ود ندنقد رظن نامز رب چیه ینیدا و ادنتسم هن رز وا هج راخماللع یساسا كن وکر یو

 هنس سوتسغا ه .ردشلدبا ارجا تامض ٌماطر هلبا هصوصخ نیناوق هنسوکریو عتع

 ةهمضنم تاروسک ٥۰ 7 هنمان تلود هلرانوناق یلخرات ۳۳۰ هنس سوتسغا ۱۵9۲۷۸
 هنمان راه دلو ۷۰ رم هنااا تالو قرهلوا تار وک ےک یو هوا 8

 . ردهدنتسث ۷۰7 مولا یرادقم كن همضنم TS ا 2 هم ربآ

 هروک هنیمدختسم ددعو (راهراحا ) یفاص ربغ دارا كنوکریو هلتسانم رضاح نارح طقف
 ع وطقم یر ندنسهس ۷۲ .ردشعل وا وفع "ةقوم ییصل د كنمسق نالوا لوحتم

 .رونل | قرهلوا فصن یخدوکر و
۳۹ 

+ & 

 «هس ریل رب دشال وشرافهلبنوناق تن اب كن هسنارف و ریلیدیاعش و قق دن هلتق د ی رضاح نوناق عتم

 .ردیاباحشا كمهلا لوق یتغیدلوا مهلم ندننوناقزسنارف امام هدصوصخو كیوناق عضاو

 كتمماشم یهدهرا هسرولوا كج هلبزبح هلا هک ییارب هدارو یسک ورق كننوناق رسنارف

 . ردقج هبراج هزوگ بقعرد یسهجرد

 ع و ینعی «ینبع كننارق یهدرضاح نوناق نارق ییدتبا لوبق كننوناق زتنارف
 ارحاو یدانع كطئاسوو نمد یول «یسراعا نی هوا
 هب یساسافنص ترد عیانص هاب ادتسم هناساساود رداع ند رف لر مت ناو

 ؟ رده را هب هلات فونص هدعلو

 ندا شیریو شیلا هلیتروص هدنک ارپ نمی یرابجدپوط هجیلشاب فنص یجنر
 ندیا شیریو شیلا ندیوط یرهناخراج دلویو فنص ینکیا ؛ ردیوتح یرایعاص
 هدفنص یجتدردو راروتاق راف مومعلالع فنص یجنجوا ؛ ردیا اوتحا یرابح اص

 . ردفاعم ندنسوکریو تنناپ هلم هدهسنارف . ردنرابع ندنماا عیانص تسبرس



 ی-دعو# ی فراح 9 ۷۸

 . رارلیا هیدأت وک رو رب یسن انا ع وطقم الوا یر یه ندرافصو
 ىا هحور « یدرولوا ورغود اهد كعد لوحتم مس کو هک < ع وطقم مق

 : ردبا نعت هلروص
 بولواشل ربا ههلات ماسقا ماطر هللودج ۸ تراجت بابرا نالوالخاد همسقیجنرب

 ۱ ور رو تا لد درو هسوه كرم ییدنلاو کلا لا فص

 0 شلدارغوا هماسقلا هلیسولبات 8 تراګ بابرا نالوا لخاد همسق ینکیا

 هروک ا نانلوا تمنصیارجا هلیددع كنيمدختسم ہدنامز ےک یسوکریو كرانوب

 . ركنا لدم

 و مسفت هاسولبا 6 راروتاق اف نالوا لخاد همسق ینچوا
 وکرور هل راتعا نمدختسم ددعو تعنص طلاسو ز O < ق رەھ لاا هقد رظن یقتنص كرهش

 ی

 ب ردطد علا هبوکر و ع وطقم فابرا عییانص تل نالوا لحاد هفص یحدرد

 هدفنص ترد سه بولوا شل دبا ناعت هلسولبا ) یرادقم كوب هحنک هب یس , ف

 ؛ روا و ات را عد داك عات راف تسفلکم
 1 E وکر و ۳ اتفوت هتسهزاحا یار رم هد مه ی رلهاکت رام نیفلکم

 شلدا لیمشت هعیاص لوح مومعلالع هدهسنارف یسهراحا نکسم هلنروصو ۰ راردقلکم

 ۱ ا دوا لیمو كنهراحا ییا یه سن كمنو ,رولوا

 . ردراو هص وصحم م اکحا هدنقح راه زاغم كوس هل راک ق د هطروغس . ردهدکمهلا تواقت

 را كنانمخو . ردهدکعا دانتسا هنرزوا تاساسا وشا « تفاپ هدهدنارف هتشيا

 وشاندزوو و شلداتریع فرص هجرد كلوصنوجمایسمشود بسانتم هلبرلهعقاو تاعتع
 لصاوهدصقو هسنارف هفامح .ردشمربک هلاحرب قاغم تیاغتاماظن ونیناوق یک هدنتحوکر یو

 . ردهبش هنککنهسنارف ساسا نلیدبا لوق هدهدافحلب . ردهدقازوا قوح ندقلوا

 TC سا را را <S سا و
 نیرومأم كنهمانناب قجهلل | ندصاسا «لکد هنیرزوا هجراخ مالع «یر ا

 كج هدا رده هلا ققدو نیصآ ندقرط تاه نار ر ننک و قلکم و هلام

 ردهدکمهلب | دانتسا هرزوا ك تاع



 VI 3© یسون ریو متع

 سم هنرزوایموم دارا همان Ein kommensteuer ر وتسا ڭڭ وقنا هدهسورپ

 هدیراداربا دلوتم ندنراجم و تعنص هدنناسم یعومع دارا وکر و وب هکردراو رو ر

 نوجا نعت ینیفاص متع < ردسسّوم هنرزوا فاح عتع ۳ وکرب . ردەدةملىق تفلکف

 عیزوت رلهقرو ماطر عوطم ندنفرط یراهرادا وکړو هنسره ؛ ردهطساوكلیا همانناس

 نلک مزال ییز نوجا لوصو هیفاص داراو یترافاصریغ دارا هارو نیفلکم ؛ رونلوا

 ا ی یار ا نا ها هو
 . راروللوا هب زحمت

 . ردهدکلروک یراقدلوا هدولا هلبا ناصقن عون کیا هدایز كا كرلهماننايبوب نکل

 تادراو ین راداریا یدنک « تعنص بابدا كجوک الثم «راهسمک قوج رب ندفرط رب
 .ردددقلوا شلک اب هرورضلاب همانناس یراکدر و ندنرلقدلوا زجاع ندنست ی راف رصمو

 ماطر نالوا كح هبهلوروک ندفرط ینهدادا تادراو راهسک قوحر ندفرط ید

 لورتنوق «یفراصم نلکمزال یسهلوالیزتت ندفاص دارا ابو قمربجاق ندوکرب و یراداربا
 همانناسب یلهلبح كرهدیا ليام هنتهج كمرتسوک هلضف « هلیدسا ینجهیمهلوا نکم یسلدیا
 . رلردهدکم رو

 توبا دعا نطق یرلهمانناس كنفلکم یمهرادا وک ریو هتسورب ءاس اکو هشلا

 شمت كنوکریو ؛ردهدقلاهرزوا قلوایئادتا هاکدانتسارب هه رادا تاققح یے یرانو

 ام تو Ê .ردهراداتاققحت نال وا كج هدا اھا یهفط و مهملا را

 یسلحم یلادتبا نیمخنرب نایدباتسایر ندنفرطیشر هیدابو کر ندهبدلبیاضعا ًامسقو
 ندنلستتامولعمر دقت و نکل .ردیار دقت ین دارا «كمیانصو تراح بابراهدنابموب «تلسک یه

 هرانویسیموق ماطر یجنکیا ناد یفویسیموقوک ریو «عتع قیقحت لصا بولوا یشرب شملیبا
 ندنر واک تلود هللا هحتنم یاضعا ماطر dE هدرلنوسم وق و ؟ردعحار

 یرادنقاو دوس ر لوس تاغ بولوا شدا نسب نفس
 ءیک ینیداوا رادتحالص ههساعمو ققدن یقآرواو رتافد كنفلکم انوناق یشر :ردزناح

 نوجاقیوت یرلهماننایب هليا هلکر هصالخ هعاټساو بلج یرانح ابو دهاش ءیرابدنک
 سلاح قوفام هنیرارقو كننوسم-وت وکر ړو . ردردتقم هغْلو هدهقارصو قیقدت ر مات

 یطسو كنفاص متع كجهدبا ققح یتبسن كنوکریو . ردشلرو ضارتعا قح هدندزن



 یس هعوم یسهتلوک اف قوقح 3 ۰

 هلضفندقرام ۱۰۰,۰۰۰ و لزنت ها هدراداریا كحوک بولوا هدنسهدار ی ۳ب قرلوا
 .ردهدقلوا غلاب هدرد هدزو هسیا هد راعتک

 هم اب E یعوگ دارا نایر و یمات 106۵716 ۲4× سقا مقسا هدوریکنا

 كسقامقسا .ردهدقع وط علا نوک رب و هدیرلدارا دل وتمندنراحم و حییاص ا رادارب|

 .رداکدیشر هقشابندنسوک ریو تفرحو تراحو تعصر یف نلیدبا تراشا هافرح 0

 كنهتس چ وا شم بوریو همانا ر لصقم هتسره نیفلکم .ردهمانناس ساسا هددداروب

 قراصم هام اب ندا باحا یی نسوو یرهفاص رغ تادراو هلباسح یسطسو

 ۸۵56550۲ رل رسم وق ییحمبولوا سسوم هسرزوا هفاص تالصاح یقانتم وکریو راز ر دلش

 .ردیا تببش یشوکریو نویسیموقرپ لح هني هرکص ندنوب ؛راردیا ققدن یرلهماننایب وبشا
 كمريدلس یدارسا هرلربسموق لح یک ییداریو ضارتعا قح هدندزن سلاح قوفام
 یا 500۲۷0۷۵۲ ؟ راریلس هدا ی هر مود نوضنم ندنفرط تلاود راتمهتسا

 مهمذلا نوحما یراقدنوط هدهقا راد امام یالماعمو نوش یراشتفم لود نلیریو

 ناعت ندکی هدننوناق هجدو هنسره یتبسن كنوکریو ءرویلوا شما بترت هرلنوب هفبظو
 .یدیا بیرق ه +٩ 74 لوا ندیرح رلیدیا

 او بو یوم داراب نالا یا یر رو لوق تور هداناسا ات

 تراشا هلفرح 8 كنوکر وب .ردهدکلدبا فیلکت ید تراجتو عیانس بابرا هدناموب

 مومعلاییع ینعی یرادارا نلک هلوصح ندنچنم كعسو هیامرس یمسق ینکیا نلیدا
 یمس ینحوا نایدا تراشا هلفرح € ۳ ینیدنوط فلکم یییانصو تراجم بابر

 ید یقحت كنوكر بو وب ؛راتوط عبا هبوکریو یراداریا نلک هلوصح هلرابعس زکلای
 را ی یر ورق یو کے ۰ ردشم اا هوا تاققح و هماتناس

 فللاکت یراح هطساو الب وب كرءدبا مظنت ینلودجر كنیفلکم هلمعاب دوجوم هدنلخاد
 كرەديا لڳا هحاطادنعو قفد یودحو EE فلاکت )لا لاسرا هب ر دم

 هدهمانناس وب نفلکم ؛ ردا لارا همانناس رر هتفلکم هلسهطساو یریدم هحات

 تدمو ریرحت الصفم یفراصمندبا باجما یسعلوا لیزتت ندوب و یی راهفاص ربع تادراو
 يو قفد یراهمانناس و AE ۰ را رلبا هداعا تر و هدنسهبعم

 رز رد ساوه تاغ یحالص تاسرومام ؟ ردنا رادربح ینلکم ند الیدعت نالو عوفو و



 ۸۱ ¥*& یسوکریو عتع

 یالواقمو قارواو هبراج رافد « شتفت و قیقدت یرلهناحشراجت « عاتساو بلج ینیفلکم

 هورغود ندورغود یرادارا كنفلکم نیمر و همانناس . راردزتاحی رادتقا كجا هساعم

 اک لار هام کانی تاققد هلروصو . رولوا نعت ندفرط نواب

 همانناس رب ییطق هسرولوا عقاو قافلا هدنصوصخ داریا قج هلیتوط عبا و

 قوفام تیفک هسزالوا نکم فالتلا دقع رک | . رولوا اضما ندفرط نیفرط مظنتلادعب
E Eد وصخ :فالتنا و یروماد الات  

 هر یسوکریو یعاسم ناکا ۱۰ یان كنوکریو . ردهدکمرتسوک تراهمرب و
 < رده دهن

 کیا هحیلشاب رللوصا نالوا دوجوم نوجما یحرط یسوکریو متع هکروبلوا كعد

 هنعم تاسل رو ناعل یعتع رادقم هلا هب رادا تاقشح و همانناس ۳ : ریلیدا عاحرا همسق

 . یروصیحرطوک رو ًآدنتسم هنسهجراخ الع كعيانص ۲ ؛ یلوصا فیلکت ح رط هدنلخاد

 و عتع كن هيناع تلود هسرولوا كح هديا قیقدت اع لام خم رات

 قجن او یکیدتبا رادتبا هلا لوصا یجرب وبشا «رارب هکملدیا قیطت هدلکشر یادت
E ۳تا نیلشالک | ييدلدبا تعجاص هلوصا هحراخ معالع  

 تعنصرب ازس هقالطا یسوکریو عت هلبسانعم ینوکوب تایظنلالق هدهنایع تلود
 هدمانوب ردقهنسیرش رات ۱۲۷۵ تایظنتلادعب یک ییدلدیا فداصت هنسوکریو تراجتو
 هد وجو تاحالصارب هدنمهتسس فلاکت هیربخ تاهظنت :یداکد دوجوم وکر ورب لقتسم

 نهبسار فلاکت نالوا هدکعا نایرح مدقلانم ہهدتکلع نامز ييدهتسیا تمربتک

 هح وشموق هرزوا قلوابک ی ندضاها هیصخس فلاکتو هن « هنر كو 6 شمر دلاق

 «هروک هبیتلتکنوکوب «وکر وو نلیدبا حرط ةعاج نع ؛ یدشمتا هماقا وکر ورب نالا
 هجوشموق . یدلکدیشرب هقشاب ندنسوکر ړو یعومت داریارب یراح هرزوا یلوصا عیزوت

Ls Es Eتالش هعاغاب و نلبا یهدس  CRE 

 یدوس ناملس رثا هناکب نالوا شمراقبج هنادیم هلا تاعبتت هنافقاو هجرد كوص یهینامع هعدق

 شعلوا رشن یدلج چ وا قحا لوا هنس زونوا . ردرثا مات « دصتقم رتفد » كموحح یدشفا

 كموح فلؤم ںولوا ردق دلج ید یصا كراو نالوا شما لاق یسهعومطم حسن هددارلن وب و

 هنادبم یرثا لو هدیدان و . رولیدیشیا ینیدناو هدند كنسهرو یراهخس نالوا هلسیزاب لا

 . زبهدنتعانقینح هلوا شع اتمدخ رب كوس كم هتکلع نافرعورلع ككنسهلیاج تراظنفراع» هلتمراقیچ

۹ 



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح ۲

 وکر ور نلیدبا مت هبوسلايلع هنشابسار یک ینیدلوا ندکسا وکریو نالوا داعم لیصح

 دو 11 e نالوا ندننراحم و ےک راک «یتقاطو لای كا بوملوا

 یسهرادا سلام اضقو رالصحم هنمیزون كنو ؛ یدبا وکرب هرب اکا میزوت هلبا یعومع

 .دح ییزوت تروص دارفالانب كنوک و نالوا داتعم لصح هجوک . یدعمنق زومأم

 هتسه مک ٌةوق كنيلاها هدعاق وشا بوبلوا دوجوم هات هدعاق ر نثلدیا دانا هحتلود

 یو ردیا تیاصا ردقوش هتسهصح كوكل و موم « تم  یشملقارت

 زکو زکلیا تیاج هلیسهطساو همناو نارات «مسق هحشاداراق هدزکهرا یلاهالانم

 ع د رو لاوما سره یا اه | هم رو ییما رک را

 شملفارب هتسهب یک وق كەل تاته فرص بول وا مولعم هقح یاعتع نالوا ندتعنصو

 رو وب یر یتییدلوا نایاب رلکلزمتلادع كجهدبا ثدحت هدفلاکت نالوا

 نامرف تاحالصاو شا بلج ی هم و تاک ندنعالوا عفاو تاوالع رسم وزل مو زل

 راوکریو هرزوایسهدعاق ر رک هتسربهدنسهنس ۱۷۷۵ كل رهدیا ررش یتاغلا هرکصندننونایه

 . ردشلدبا بس ییضو

 كالما یسیجت رب ك ران وب هک یدشل دا عضو وکر بو کیاهنب رب راوکر ویراحهج وشموق هد را وب
 وکریوکسا هداروا هک ا ارجا یر رک كلحم رب .یدایسوک ریو متت یسحنکیا «یضاراو

 یدرویلوامضو یس هعتع «هدهنیدزوا عیانصبابراو «یضارا ودلالماهنیرب .رویلیربدلاق

 ؟ یدلکد علا هب واقر هک اکمرک ها وکریورب لقتسم یس 0 عت هل روصود

 اقتک !هلقل ریدشوقوص هدامییار قحا دابو هنناوقو تاماظن نالوارتاد ا
 ندنسوک ریوعتع یسهمانماضن ۱۳۰۲ «یبهمانرارف ۱۲۹۵ «ینهماماظن ۱۳۷۷ ؛یدشلدا

 2 و و 216 اما ر غ کلاو رو بات هدنروصر«یضراع قحا
 كوص كلا كرودو :ىدشملديا لاها نوویسو یسهلتسم تاعتع و نی كج هدا ارحا

 هنسهدارا یتبسن كنسوک ریو عتع هسرولوا كج هلبدبا یرحتیسهمانماظن ۳۰۲ نالوا ینوناق
 كفانصا فنصیه هرات كالما نوعا یربدق كناعتع و ندنفجهنلوا لیلقو دسزت هلا

 همانماظن و . زلدبا فداصت هماکحا هقشاب ندنفجهناق ءوالع نم کیا تنم ندنجما یدنک

 نوتویسوهدنقح ینانمخت عتع هدلح کیدتا شح فانتساو ضارتعا قح هتنانیمحت كالما

 هتسهبه وم تالیدعت وک رو لح راب ۳۱۵ هنس ات نوک ۷۰ مورخ لا ؟یدرولاق کک



 AT & یسوک و دا متع

 هنسهراداسلحم اضق ًافانیتساو هبیداب سلحم الوایخد نوجا یسوکریو عتع ہدناملعت راد

 سرم ندنرزوا عتع قجهناوا نیمخت یتبسن كنوکریو . ردشلرتسوک کج هلیدبا تعجارع
 .ردشلدبا غالبا هنتاسل ۵ ر هدنسهنس ۳۰۵و ٤ هرخ الاب .یدبا

 لها كرک . یدشمریو نادیم هجرد كوص هتالاعتسا ءوس هالکشو یسوکریو عتع

 یدرایفتک ندنراقدلوا فک با یو ی یناصعا هاب و هدلدا احد رک
 اناس نیک یراقدنارواد راکءدعاسء حاد كوص ملت یراادنطود او

 ولواعبات هننادامجاو ارا ثكرلنم فرص بویم ادانتسا هبهطوبضم هدعاقرب چسه تانج

 كەن زخ ق وقح مه هلا لاحو .یدروبلیا نایرج هدروصر كو EE اماع هلماسح

 .یدرولیاصقاتتهکدتک تادراوو رولوابجومیتسملا ها قایا كنفلکم قوقح هدرمه

 کو ؛ یدبا فقاو ایا هم ES صوت كس عتع یراظن هلام

 یرب ندهنوا کا طبر هنوناقرپ لقتسم یوو لیدبت یتساسا كنسوکریو معتم ءانب

 SAMI عتع ردق هامزوا یتعل یسلوا یوم كن واق قج هاسأی نکل ؟یدروسوشود

 هسیا كتاراغ نالحا هلراترافس ؛یدردبا اضقا یسقلوا قسطت هدهماحا نالاق هدازآ

 داع کس ند راک و تارک لا اع تلود : یدیوملا فرا
 هعفدك وص هدنسهنس ۱۳۰۵ هسرزوا هژور نلیدا فلکت ندنفرط هم هح وسم وت

 نیفلکم « یسهژورپ تنناب نلیدیا لوبق ًاقفتم هلیرابتعا ساساو ندیا ررق هرزوا قلوا
 تیئوناق سک هلیسح فالتخا یهدنتح یبارجا تروص كئارابخا دناع هبهیجا
 تفاتعم نم و رو عتع لومناتساو بناحا تدم نوزوا اهد هللروصو . یدشمهمهدیا

 ا متم رب لقتسم دیش هس ٩۳۳۲۳ ترهل دا راظحا هدایز اهد بام و

 .هدنفح تناحا هللا دما ینفج هل یسهقرا هدندم زا كنارک ادعو رک «دوجو فوق

 . یدشمهحد یر جسد ملوال

 هنساسا هجراخ الع هرزوا قلوا هعفد كليا یسوک ریو عتع لقتسم نانلوا عضو کی

 تالا  ء ینسراحا نکسم هب ندنن ارق نوناقو نکل ؟ یدروسدا ءاتیا هوناقرب دنتسم
 لوق نامزوا : ىدا هقدرظن ینفونص دلرلرهش هدەن ی ددع كنمدحتسمو تاوداو

 . یدنرابع ندنتمق كاع نالوا ترا یارجا لا یو كتمنص ف نتارق نلیدیا
 .ب تیقح ساسارب چسهیینصت كعيانص :یدشمامهلوا قفوم هتفللأت هللروصنسح هدلرانوب



Aiیسهعو یسهتاوک اف یقوقتح 5€  

 هب وکر و یسن لصا یکرافارص « رانمرکد « رارجات ندیوط « رارکنابالم : یدلکددنتسم
 < یحازجا « تاقووآ و یملیتوط بات هیوکریو ع وطقم رلندیا باجا یساملیتوط عبات
 هاتسا هسرزوا یف كل یکجا تعنص یارجا فرص هسيا یدارا راک .تط

 نالوا شا نیعت هجری رحم کسا « كالمامق نلیدبا ذاخحما ساسا هبیسنمق ؟ یدشلردتا

 یواسمره ایوک ادعام ندقلوا یسهتساسا تمار چیه كنوب بولوا ترابع ندرلتمق

 هدوج وقیرفرب چه هدیابوب یکشعایواسم هدیجنازق كتعنص ندیا لاغشایابم هدتمق

 هدنسهدار یوا هدکیب كتمیق وشا ةاواسم عیانص نالوا عبا«یسن مقو شهلریتک
 صئاقا دناع هبهلات طاقت هدنوناق وشا نالوا شلک ای هجرد و یساسا ؛ یدشمنلق فلکم

 ندنرظن طا هنیزخهنو هدنیفلکم هن هدنوناقوب ءان هباساوب [۱] یدیا رشک هجرد كوص
 هدر و ناعالصا نیا ورا

 شعلآ هتقد رظن هو یصلاش كننوناق عت رک نطو م نالعا

 لوقنمداربا » هنیرب یسوکریو عتع كرهبدیاتاققدت یارجا هح ویسبموق هلام تاحالصاو

eهح راخ الع هحمال وشا یا را هدوجو هژور ر هرزوا قعلوا هماقا «  

 ۱ ا ی اع تک م ا یبوو رو تمنصرب دیم ےرزوا

 تعنصویضارا «تاققسم «مانعا نالوا شملیوط عبا E ا

 هسلحم كىەزوروب .یدرابع ندوکرو ممتمر ع وضوم هسرزوا - لیزتلادمب یراداربا

 كنوناقکسا « بویمهلوا نکم هلبالاوحا یهدرانامز كوص یسعا تینوناق بسک هایمیدوت
 تعنص یهدنسهژورپ لوقتم داریا « ءانب هنسمامهلو زتاح هلهجو رب چیه هدیاود

 زمکیدتناحاضیا یتاساسا لوا زارب هلا تالیدعت قوجز | كردلبدیاذاخ| ساسا یسوکریو

 ردشلویدوج و یتقوم نوناق یسوک ریو عتع یلخحشرا ۳۳۲ هنس ینا نیرمشت ۰

 نسح امام نوکوب هدندزن عیانصو تراجم بابرا كنیدیدج نوناق یسوکریو متم
 یرلکدتادرس هدیابو كعيانص بابرا مومعلایلع :نصهلدبا اعداینیدنلو شلوا رهظم هلوف

 لوس كب هدنصوصخ وکړ و رلنوب هفام عم .ردهدایزكي تایلکس نایدشیاو رلکلزستلادع

 تاعضوقوج رب وکریوره نایدیا لیدعت دوخای «سیسأتو عضو یکی ؛زمهدیا هدافا یثرب
SY EAIقثاف هدنرل هعومم هعاحاو ه داصعتقا مولع قیهام تك واق یسوک رو متع یخ رات  

 ٤ ردشل دیا غ رشت هدنروصرب E تباغ هد هلاقمرب نالبژاب ندنفرط ك ته رخ



 ۹۹ یسوکریو متع

 كنبراقوچ رو دیزتیراب كرلهسمک هج رر دشکد یلاوحاقوجرب «ردبا لیدبنیهستکم
 یک ناب هتم وکح نامزر ېه رلتدبا هدافتسا ندواق یی :ردا e کو

 ی وناقعتع هبا رابتعاوب .زامالوالباق كما علم یایاکس كرلنالوا ررضتم هدلاح یرلکدعا

 ردا تاعا تما فاع هان لک

 هرتاد یوکریو كنساسا هجراخ الع ييدتا عضو كس وناق E عتع

 . ردیامها و نمهدیا اعدا هسک چیه ینکجهلسهلوا قفرم هسرق امام هتلادع
 هدننمض لاقتنا هدارا نوجا کیدلدیا رظنف رص ندنیمت كنسفاص عتم كعتمتم هدلوصاوب

 نوسلدبا هسریلیدبا ج ښ یا ردقه « نوسلوا هسرولوا ریثک ردقه نارق نایدبا لوبق

 نوسلییای هسریلای# . زامالوالباق قمراقج هنادم ًاماع یبرلعتع كنراحت و میانص بابرا
 فلأت ىا كا . زامهلوا عنام هنسالوا شلولوط فلكم قوج كنيرايضعب زا كتيرابضعب
 یداربا هدناح هکنوح . ریلسهدنابرق هتلادع هغازوا ندقازوا ىکا هلس ناد شلدیا
 هللا مت یسهراحا تمنص لح : ردقوب هیهاظ هنیرقرب چیه كج هاببهریدتبا ساکعنا ًاماع
 زوک اهد نم اهد . ردلکد دوج وم ها تتسل رب چیه هدیابوت نکل . رد رادهقالع

 زآ هدلح ینیدلوب كسکو یسهراحا هلع ءان و «یفیدلوا جاتحم هراهاکتراجم هد کوا

 میانص هج ندیا عتب قوج هدلاحکیدتبا تعنص یارجا هدلحرب وتیوق سکملاب « نانازاق

 ءدایز كب كامتع هد ییا نعول ےک تمدا ترا ی یو

 لام یا كا ابو راسدنهم « رابیبط ءرلتاقووا ؟ رولوروک نامزره ییدتبا فلاخت
 عت رب 1 هلقلوا دوجوم تققح ساسار E هتسمراعآ نی ۰ ی ت

 لآ یرلعتع . ردهدنک وا زوک نوکیه ید دنا فلاخت هجردهت ید كتهراحا هلبا

 رارکناب یتح راجدیوط « رافارص ناروتوا هدرانکسم یداح قجهلوا سابق لباق چیه
 زآ هلدسح واسو تا تادایتعا 5 تان یا ندف رط رود ؟ ا کل

 درک كحوک ؟ ردشو رلندا تماقا هدنک اه له سرا آ كسکو هدب و ازاق

 کز ت قزف یهدنسرآ رع نت ها ی

 كميانص بابرا هدءرک قوح یا دانتسا هتیرزوا هجراخ مئالع هلتروصو كنوک ریو
 هعایض یهنیزخ قوقحو ینسا ففخحت ییراوکریو كرەدبا ص بقت یهبرهاظ رصانع وبشا

 هقفو هنسلام لاحیدنک وک ریو كفلکم هاتر وصوب زسه ؟ رولوا د ما عفا



 یسهعوم یسهتاوک اف قوقح ۸1

 ولود : نه دی ققح نوجا تعنصیه هدیافوت نکل ت ردهدنافرب اما ییع شلاح

 E رو نیر 2y را
 «راتسیرهلف راج د وط ناملوار رضتم ردقوا كب ندصبةنتی رادقم كرلنوب كرەدىالامعتسا

 رافارص « رلرکناب نیهتا روصت روذح رب مهم كب ندلقن هنیرلهطوا ناخ یهدیرک اهد
 تمجاصكراتاقووا شغاط نالوا ررضتم ندلق هاخر كح وک اهد یراهناخهرادا یتحو

 هد ال نالواساترع یدنکوا زوک  هراهاشرامم نیم هلا هردو یرلکح هلسهدا

 ۱ ارس کا اتم هات یلوا اض مزاد
 دياز اهد تاقرب بسانت مدع نالوا دوجوم هدنصوصخ وکر و هدنسهرا عیانصو فونص

 . رولوا شعا

 رلکل رستسن نایراح هتقد رظن ؛ ردراکرد یریذاح و نوتن كنلوصا هجراخ معالع

 هدلاحوا ۰ ردلاوز لباق هاسهلازا كمهتسس قحا هکردهدکعا دلوت ندمهتسس و به
 قرهلوا ینادسا كم هدهدز و ی کا لوف كراتلود یک هرتلکنا «اسالا لام

 تعحر یمهنلوصا هرادا تاققح جز هلا همانناس نا قسطل ردق هتسهنس ۳

 ؟ یهعا

 نوجا رلتدم نوزوا كب اهدو نوزوا یلوصا هرادا تاققح و همانناس هج نعرکف

 ارز . ردلوصار قجهبهنلوا عضو هقبطت عقوم هدنسهرناد تمالسو تحت هدزمتکلع

 هلعوقو تاسمتکوهلبح ۱ ؛؟رلک مزالقلوا نیما ندتهج ییا الوا نوجا یتطت كلوصاو
 ناسا و س < نتسدنع « كا تنفلکم ۲ لماما غوا عاص هسزخ قوقح

 ۱ یلدا نبمأت ققح هدنسهرناد تلادع < قرهلوا قازوا

 هل رتهمانناس الوا نوح ا كمك هنکوا تنامتکو هلح « قمراقج هنادم هلقح یناعتع
 لک دف ارا نک نا د اا «فعا نما لوا حک ردق ینیداوا نکم

 قلخ هدتکلم ىه لکد هدزب زکلای فسأتلاعم نکل ؛ رديا اضتقا قعوط عبا هناقیقح
 ك دارا هلس راهسمک لسومانلا ؟ردلکد هدنرودكاقلت یکیداعندر ینجرو ورو

 کیدروک بیصم نوجما یبیدنک لکد مام كتم « رتسیا قمریجاق ندوکیو ینسقرب
 یراتجهای كرانالوا یلقالخا هجردو ؟رربدلیب هبهنیزخ ینسهجردرب بسانتم هليا وکریو
 . ۰. نوسلنوشود هرکرب ینجهلوا هجرد هن كداریا یرلکج هلزک ندوکر رو « كراهلح



 ۸۷ & ا

 ییدتیا نیست كنوناق یوکر یو هسا تاقبقحت قجهلاب نوجما نیمأت ینتح كنەماننايب
 چیه هدارو ا ققح j شرکت کما ناتح ندزروآ ممالع ضعل

 هدناع كعتمتم « قج هاي یاقتفح ولرد ره قرهلوا علا هروتسدر چیه « هلومروفر

 رتافد « یالواقمو دوق « یلاثوو قاروا ء كجهددا بلج دوہش «قجهالبوط تامولعم

 ندنناراع كنوناق «نوجما قلوب ینحبت رادقم كعتع هصالخ «كج هليا قیقدن یهبراجت
 یسارج كن اقشح و . ردکج هلیا هدافتسا ندننامولعم و هح رو یک ند E «لکد

 یناقشحتو کر لک مزال كعا فارتعاو «ردلکد طبسب یک ییدلروک هدنرزوا دعاک هسا

 ا ققح ادعام ندوب . ردردا كب هدرز یرارومأم قتح كج هل های هلقح

 رتفد : رددوجوم راهعلام ندتهج هقشاب ید راهسلوا ردتقم هارجا هلقح یاققحوب

 صاخ هناراح كوس قحا هدز كمردتا دانتسا هسرزوا قئاثوو دوق یالماعم ءقعوط

 رود ینیرک ۱ كنعتمم فب «فانصا كحوت هصاخابو تراج ارا حول

 هدیاکما تا یو رکا ید یراهد یامع تربو هلع ءا ۳

 .ردکچ هلک مزال كنا لوق یک ینیدلواهدلاوحا رنک | یرلهماننایب هلبا رابتعاو .ردیلسنم

 لکشم هجرده یوو کاکا مظس قرهلوا شلک اب ردقهب هد کت كرلهءاتناس

 یسول رونمدحتسم هروک هنوناق Ns :زریلسهدنا حاصیا هلا ر اا یتغادنل و

 ققحت نوتب هکوبلاح .رولوا حرط ًاقیفوت هراهماننایب یرلکجهریو كناراج ندیا مادختسا
 ..ردهدکلرتسوک یرهلوا نود ك ا ناتام تم تک ۱ رک
 هیت فا کج ردهدقط وا غلاب هرادقم رب مهم تاع نالولروق ندوکرتو هل روصو

 همانا هلتروصو نوجما كمریدتا لیزتت « ةياقو یننیدختسم « وک رور یجهما
 راع تام نالوا لوحتم بات لوصاو هب ادا هفارص اما تهجوو ررلوا اعا

 هظحالمر/ یلدا ینج هحاقندوک رو دارادا راهم ردقه هدرردقت ینیدلوا لیمشت هبهعانصو

 . ریلشالکا ها
 ییدلوا طار لوح را جهت کارو نا

 كن هراداتاسسّوم «هنلاطكنلاها ج ار تکل ءیسسات تروص كن راریو دل
 همانا هدمرتکناو ااا ۶ شک هرات هصاوح» تا و

 هدراتکلعو کنوج ؛رلسهنلوا قسطت هلتقفوم قوج زا یم لوصا هرادا تاققح و
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 هلصوصخو یسعلو هدلاک دح كنبراد | تالکعتو كکو تاتو هافرو تورت

 ردهدکعا مدرای هلوصا وب هبجراخ لماوع یک یسالووط ففخ تا كن وک یو
 ذوف ر لوس هحرد دلوص «رارسبموف ضتم نالوا یدامعا رهظم كنلاها 4 فام عم

 اعر هحاادنع طقف .فرطق « نتم یشراق هبیلاها همش نم یا 1

 TIL LS یک یا

 یراروترویار هجدوب «یرارظان هلام ینغیداوا هدکلدا افخاو مک یمسقرب ِ كاع
 کا فارتعا اماع ندنفرطنفل وم ندا سا هصوصخ تاققدت را:هصوصخو و

 كن رک ریو یصوصخ و ناعلو عفرتم ناوک رلکل وا یدم ومع هافرو تورتیک الاتیا

 نوجما تنو ؛ زامهنل | یسهقرآ و كنامتک هسیا 1 نالما رعا تبع کا

 . ردهلئسمر ندیا لاغشا هدایز كا ینوللام هدالاتنا ینهلئسم هابح ها هل وقنم تور

 ا هد مه ES مقر مهم قسطت كنلوصا هرادا تاققح ه ا هصالخ

 . ردکجهدیا دیلوت یتسهحن یسملدیا مک كنتاعتع كراهمک ولذوفو هام كا نیکنز
 زوحوا هدلوصا و نالوا قبطت هدنروصر, ینادتا تیاغ ردق هرات ۳۷۳ < مک هتن
 - ردنام) وسا زس هش یر ندناسا مهم كلا ثاتسمهم هدیا زواج یناریل كرب یللازوحوا

 21 لا ارس ند ناه كنملکم ب ههطق كا

 کل وصا هبزادا تاققح ءرکرب : ریل ا _یح هدمدنو کا
 E كلدا هعلاطمو ققان كدوف كرتافد « ىسم مهلا تم > هنیرارسا تر سم

 . زرویما ماظعا یهطقنوب کل ردع یر رولر چه ندقفرط راج

 « نعهلوروک قوح هلخادم و نوجما یحرظ هلقح كنوکریو ر مھم یا یسوک رو متع عتع

 رومأم هدلوصا هیجراخ مئالع ۰۰۰ نوسلهلبدیا نیبعت عتم هلیقح هدنسهجیتت كلوب
 4 نمهدیا تکرح هدنجراخ ارانوا «ردعبات هرللومروف دالر ید اا نعت كنوناق
 . زامالوانک ê> كما دق هر وص و ا هدناوصاعتع ن رعت هاب اه زادا تاقبقح هک وللاح

 هلقح كن هبلام ام نالوا عات هروتسدر چه هقشاب ندداجاو یاری ۴

 را ی ؛زربلس هلوانیمالصا هت رلکج هلس هدا تباصا هدنرل ی دقن ام اد

 دز ردق ااا نکع اعاد هدایز ندتکلعره هدکلب « هدزمتکلع ےک ور تلاح

 هلنروص و ؛ ردفوطعم هنسهطق قعازق یتاهجوت كنمرلما .لتروصویو قعلوب هدناقتحت
 ی ریدقت كناعتع ۰ ردهدایز یسکلهت قمداو هطارفا هنیلع نیفلکم اک ا ا یا



 دده ۹ یس وکر یو معتم

 EEE یدک 6 هننرلهجا قلرادفرط كرلنوب هحنلک کما عیدوت هر هربخ لها

 رک E ندقدملو | عنام رب كوسب هنسراهعارواد راکتفطاع هدنقح یراضتنمو یساقفر

 لها ایو نیرومأم TT ددزا ك ینا یرلتقفوم ندنراقدلوا صاصتخا بحاص

 تعجا ص باوا ماطر نوناقنوحا حسحصآ یاّتطخ كج هلکه عوقو هدنرا رب دقت كنهربخ

 هدوب نکل ردکجهنید « ریلیبهدیا بلط ینقح هلتعجا یم هیاروب فلکم « ردشمهلبا هداشک
 لک كنفلکم هاج هج . ردهطساورب یفاک ريغ نوجا هلازا یراقلزمقح قتج هلوبعوق و
 رکید رظن عطق ندنرلکجهمهدیا هظفاح ی رافوقح یلالود ندنراکدملس یتعجام لحو

 فلکم هدندز سلاح نالوا كجهبایا ققدت یاضارتعا : ردازس هب یقلت هلتمها هطقر

 تولا: صو كلام هدارا یی 0 تورا
 هاا سم تاسا یمدع یک ۰ ردمجار هد تا یا و

 تا E E کو .ردیمولعم كقوقح بابرا ینیداوا چ وک هجرد هن ارظن

 ههیدأت لداعربغ «لداع یوکر و ییدتبا ر دقت هدنقحیدنک كنهناخهرادا كرهيمهدبا اعدم
 ینیدال وط را یدارا EEE كرجاتر :لاثمر .رولواروبحم

 تماقا و یددع داراراکتمدح ييدتسا مادختسا كفلکم الثم هن رژوا هج راخ تام ولعم

 كمت ضارتعالادنع فلکم ها ربدقت هاضفاهد « قرهلا هتقدرظن یتسهراحا كوا ییدتا
 خاص اماع هحاختا کما د لاحا . رخ همت روح هاا راو هدفا

a 1 Iیا  
 تنیدناللوقینمدخ قرح ا دور تو در ۱

 هک ارتم دوق دوخایو ینامتع هلضف یهدهقاس ننس هک لاتحا نکل سیلی دنا حاضیا یاسا
 قرهلوا للد رب یو رب یاح و ی رد یسهدوح وم

 .ردجوک تیاغ هسیا كما عانقا یبلاحم نیلبا ققدت یاضارتعاو اعدم تابا بوریتک
 فلکم را اا حیحصت ندنفرط یر رف وکریو ی ۳۰ ۰/۰ كرهماننایب هداینالآ
 هدنقح یاسکس هدزو كزوتوا هدزو وب هدلاح ییدلدا ضارتعا هدسلاحم قوفام ندنفرط

 ادعام ندنو .ردشلوا تبات هلراقتستاتسا ییدلوا اقاو لوقیرارق كننوسموق رک ریو
 هن رایضعت كيە مو هرادا نر مام یخد هسالو ناکما هققح ا کت تلاع یکو

Eنوجا تفطاع  CESهللروصو ندن کج هما  

 .ردقجهملوا شلدیا هلازا یروذح یسلوا شلدبا ح رط هنهل كسراضمل كن وک رو
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 ۱۰۱ و یو شو الا راو دک د یر ردا ر کیدا درس

 ییدرتسوک هدداربا قىقح كنهربخ لها .ردشمروک ردق هنحرات ۱۳۷۳ ینراجت كنو

 شمراو هبهجرد كوص تالامعتسا ءوسو تایدنع نالو عوقو هدنحرط كنوکریو «عاست

 لح لباقا كنقح كمتع نوکو . ردشعارغوا هراررض مهم یهنیزخ هدنامز یتعو

 حرط هنبرزوا یفاص داریا كنوکریو نیرسکعوشود ینفجهلاق ضورعم هنالکشم ردقەن

 .ردرلنالوا كحهدا تیاکش هدایز لا هسرولوا قیطت مهتسسو راندا اعدا یتسهلوا

 تدم نوزوا اهد هدزمتکلع كنلوصا هبرادا تاققحو همانناس ءانس هباساو هتشيا

 وکر و رار هلر ذاع نوتوب هکردنوجما كلوب .زرومهلوا نیما هنغجهلوا قسطت هلقح

 ا هلروصو . زرو دا ادا ییم وز كمر دتا ءاسا هنههتسس هجراخ ممالع

 ا ا تا ا نوا کا یباسا ینو و تنوناف سرولوا
 یراع ندناصقن ولردره كرضاح نوناق هكنوب نکل . رديا باجما كتا لوق یتغیدلوا
 جارختسا ندمالع یناعتع . زروسهتسیا كلا اعدا ینغیدلوا نوناقرب لمکع ابا رم

 لکشم هحرد كوص كما فلاتو جرم هلروص نسح ی ارقو < قعای نوناقرب تاج هد |

 لوصو هنسققح رادقم اچ ا وکر و هدنل وصا هرادا تاقشح . ردشرب

 . ردکعد شلا هترزوا امام نوناق عضاو هدلوصاوب :ینالکشم ینج هلوا راجود نوجا

 جزعیا هجرد كوص ی"ارقو ج وکت باغ قمشلاجمک اردا یناعتع ندنن ارقو نوجا كنوب

 ندای دنا اعدا ههدردشلوا لصاو هر هطَم وب نولاق یورو .ردهتساو هفلأتو

 ام اف تا قیر ا اا قفدت هاشال تورا الا
 «راشارغوطوف ءرلج هرغ نالوا یسهعطم «راهناخلس «رانورف الم . رولیروک ینیدلوا

 یصوصخ رااح ع « راجبلاق «راجشیا ناشیلاج هنباسح یدنک «راحفلاح «رلامهنیس
 ( ردیا اهفایماضتسا ندوکرو ا داوا اا ةدادا هرخ الاب كو هک ) تیلکم

 عیانص شمهلدا دادعت قوج كب اهد ادعام ندرلنوب . ردیرلناپراج هزوک كراتوب

 نوناق هجرک . ردراو هلس عیانص لوه یرلمسا هجز نوکو هدنایالو ؛ ریلی هوب

 رک ذ ینفجهلوئوط عبا هیوکریو سابق كعيانص نیلدبا دادعت نوجا الما ینلشو وب
 همانماظن هجایالو كرکو هج زکم كرکه رخ الاب نوجما مت ینوب هکلاتحاو هدهسزوسدیا
 را هجراخمالع هدلاحره هدهسریلسهبربتک هدوج و راهمانف رعتو
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 كنوب . ردبا اضتقا كلدیا بلسوعنم نکما امهم راسایق قجهجا نادم هنناکرح یداهتجا
 . ردللدا الما یرلقاشو و كىوناق نوجا

 رب راط كپ وکر ہو یسن نالوا عضو هدنقح یربیه هلبا ینینصت كعیانص ۳

 6 ۰/. هدنقح رلنو و كعا عاحرا هب ٥ص ز كا یعیانص موم . ردهدکما داسا هساسا

 . ردساسا رب قضم كي كمهلبا عضو وکړو رب كج لس هلبا توافت هدنسهرا ۲۰ ۰/ هلی
 هبارا هلرلناناص هسلا « یساشا ادوم .. كمهلبا لاخدا هفنص ر یراحدیوط عو یه

 فرص ایوک یجنازق كرابجنکو صوب «یراهناخازجا هدننای كرانوی و ییرارجات لیبومو واو
 . ردلکد یشرب ورغود چیه كمهلبا لاخدا هفصرپ کا ى

 كمریدتبا توافآ ندنررب هدیرلتسنو قمریترا ینسهلا تامسقت كنلودج | هیلع ءانب
 یسوکرو نکسم . ردراط یکجا یدک یر سم تا  یاق
 ؛ ردلکد بیصم یسلیتوط میان هبوکریو هدنتسن ٩۰ اناس كرلنالوا كجههدوا

 عبا هیوکریو هلیرابتعا تعنص لح نوکوب و كمريدتبا توافت هروک هتعنص هدیبسنوب
 فرص یحالصا كطاقوب . ردمزال كمهلبالمشت هدهعیانص بابرا ماطرب رکید نالبتوط
 هعساو تامولعم هدنقحعیانصوب نوتوب هدنبرت نیح كرللودج رانو . ردهلئسمر كە
 یارجا هدنسهرا عیانص بابرا هجاطادنعو قملوا تعجایم هنسارا كناوذ نالوا یحاص

 . ردرلیش كج هلس هلا كرایدبا تاقفدت
 ؟ زیمهدیا نط یک فدصتر قباطم هلاح تققح اماک هلس هدر دقو

 هجردكوص هطاقن و راتاقشحم یصوصخ ییاداشرا كن رەق دنس نورتاب «راقتستاتسیا هدیرغ

 هد هل راقیتسناتسا یراج و یعانص هل هدزمتکلم فسالاعم هدلاحیراقدلوا هدکمتا مدرای

 یک ییدعا دانتسا هساسا رب یتبقح فینصت ینوکوب 1 ءانب . رددوجوم تابعج یکوب

 ماد قحاو « ردتفکرب لکشم هجرد كوص یحالصا كهط و نالوا جور كىوناق

 . ردشرپ كجهایبهلوا نکع ًانامز هلیطرش قمالبوط تامولعم «قلوا لوغشم هلبا طاقنوب
 عیانص بابرا : ردشمربترا .ربذد رب كب یراتسن كنوکریو رضاح نوناق : اا

 ره یتایاکش « ا مدروهدوا ردق وش هنس 2 یدشالرعآ راوک ریو « ندنراحنو

 ورغود اعدارب هلبو : را را د ك یراتسن تک ا ؟ ری دتاا
 مانعا راشعا ا هللا وکر ووپ تراجتو عیانص بابرا نوسلنوشود فاصنالاقح ؛زامالوا
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 تسبرس « كناراجت . ردمشلدبا لیمح ردق ولیوک یللاوژ نیهدوا یرلوکریو یضاراو
 كن رلکو یوعد نالوا یتراهم هدقلوب یراهطقن فعض كنوناق « كنباا عيانص
 یش ایو ٤2z هسرلیدا یرح تبسل ی را ىرلىقىقح عتع هلا کرو ييدهد وا

 و را ی اب ۸۰ ااا ۵۰ ۰ رد لورو اوا دک اردا

 یراهراجاوب .ردیا هدأت وکريو ارل قم شب نوا یلکو یوعدرب بییطرب « یجندیوطرپ
 وکریو کر رار هلقموا هلو ؟یمنمهدیا ضرف اريل زوب وا ینعتم كنەسمكر نهدوا

 ا یشورغ ۳۰۰۰ اردا ردتحاه كنونافیسا هدایز نم ونافیبو ؟رولی دا یلترعا
 كنامق نالوا نود تیاغ هدندوبق كالما كاهاکتراج ءرک ضب راوکریو عوطقم نیا

 هرلتسن کیدمش هربندر, ندلاح رب یکیدتیا نایرج راوکریو یسن نیهمک ینچوا ہدکیب
 تکرح اهردنو كم زوک ینیفلکم ةحور لاوحا هدیابب ؟ رونوروک ريع هلبتعیط هسریایک
 یسن هدنسهژورپ یسوکریو لوقتم دارا نالوا ساسا هتنوناق عتب . ز هدننظیدمزالكعا

 هدزون هجرد هجردتسنو نوناق کی . یدروهلبا تراش درا هلبا ۳2 کرو

 I دنتسم هنل وصا هج راخ مالع E .ردشع |لاحعتسا اک ردق هب یع رکی

 نکم یششود نزاوتم امام هلبا یتبقح عت كنوکریو نوسلشبلاج هسروایشیلاج ردق هن
 « نوجا کیدا بلج یتقد راظنا هدنسیسأت ے رات هدایز كا وکر رو رو ندنغجهبمهلوا
 ۱۳ ا هم یلوا سو ع زا ردو ےتاوا نع د کل اع
 ر ندا یهاظت ترک یک یوزر الو واط

 كراتوب .ریاسهبدبا دادعت رلناصق قوجر دناع ههلات طاق ادعام ندطاقت ساساوب هدنوناق

 ا ل فوقو ههو ا ا روا ییوکا
 أ . رلسهلوروک دک یدک یراضعب درام كلوا هعلاطم

 كنسوکر وعتع هدرلرهش یلسوف نود ند۲۰۰۰ نایلوا ینقوم لوب ریمد ايو لحاس
 هدهسیاساسار ورغود «هابراتعا قلوا رللع یعارز مومعلالع یرلاروب یسماعلوا قسطت

 ەدەر تاسسوم یک یارسناوراک « ناخ و نامرح هلع وط کد «هناحالامعا «هه راف

 یفیدلآ هتفد رظن كنوناق کسا . ردیا اضتقا قلتوط عبات هبوکریو نوسنلوب هسرولوب

 نوکوب یسقرپ مهم كراهقراف مومعلایع هجرک ؛ ردشمتا یلاها نوناق یکی یهجوب
 مهم هتتیفاصم كناسسوم رکید هدهسیا فاعم ندوکریو هحنجوم یفوناق عیانص قیوشت

 . نمل راس وک باسر



 ۱ یسوکریو متع

 كرامات و ریو ندطاق قحهللا هدر هدیمهللسم یسهماشات نامدتتسم

 ه هنازج داوم دوجوم هدنوناقو هدکلرتسوک قرهلوا ناصق تیاغ راترجا هدنیژنک |
 افتک ۱ هللا هجراخ تاقشح زکلاب نوعا كو .ردهدقمامهلسای یشرب ر داد امر

 .ردیلنربو یتح تعجاص هبهبراجت رافد هنیرارومأم ققحت هجاطادنع یمهلدیا
 وکر و ع وطقم ارل ۰-۲۰۰ هر هنسهجرد كنالماعم ند تک رک هطروغیس

 تاتو ام ققح قلوا لا نوناق سمت كنسهچرد كنالماعم . رولیزتسول ینج هل

 هیاضما عضو كنسوکریو نکسم قجهللا هدهیداع تاکرش اذگ .ردیا اضتقا قماملقارب هندی
 هنوناق هدو هدهسشادیاممعآ هرخ الاب یسلدیا باسح ندنرزوا ینکسم كناکرش نوذأم
 . ردهطق ر قحهلوا لخاد

 ناشتو هبداع تاکرش یسوکر رو كراتکرش مونا نایلوا مجار هبهمومع تامدخ
 قلواهدایز .اهد یرهملاصحتسا ف ترانو :ردهدکشود فضح ارظلهس راوک رو هدرفم
 راک شود ہد ع ید تا یرللدا لوم هدنسن هلضف اهد هداکلب هلیراستعا

 كنوکر ور هلو هدزمتکلع هدلاح یرلکدتبا هیدأت یسوکریو تالیوحت و ماهسا هح را
 تاسسم نالوا لخاد هبهدام ینکیا نوا . ردبسرب رکید هدباب و هدییدوجوم مدع

 یرلکدتبا هیدأت وکر رو یسن هلیراتتعا نکسم مه ترا لح مه هیداع تاکرشو هدرفنم
 یسوکر بو تداجت ل هرزوا قمالوا لت ف ندنرلرکید کلا رانکرش مون آ وبشا هدلاح
 نامدخ هدیراتو « سر رلورو ی ناکما «اب نوجا كىو . راردهدکغا هب دات

 هاکتراح ابو قک وط عبا هوکر و ندرزوا یفاص ع یک راتکرش مونا داع هب هم و

 ینلکشت كراتکرش منونآ . ردا باح ا كما دییزت یراوکریو نالا ندنرزوا یسهراجا
 یاب هللا هصوص# دام ینوب هسرویتسیا كمرتسوک زایتمارب هدبابوب نوناق نوجا لیست
 یرلتکر ش منون | نالوا ہدجراخ یزکیم طقف ندبا تراجت یارجا هدزمتکلم هدلاحره
 .ردیلمهعا لاخدا هامون

 قجهللواریدقت هلجملاع ندنفرطیرارومأم عتب هدرللحناباوا ارجا تافقسم ربرحت

 رار هلقلوا یرورض كمریو ضارتعاقح هدیابویو كما ذاحتا سابقم هیوکریو یهراجا

 هدنامز ینیدنلوا دقت هاتفرعم یرانوسموق تافقسم نام رلهراحا . ردشر لروذح

 عتع ر یهطقنوب نکدورود هدنکوا زوک ینیدقح هنادم هدنروصر یاطخ هجرد ه هلس
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 قنا یسوکریو عت هلبا رابتعا وب . ردهلئسم رب كجهاینوشود ققارب هدنلا كنب روم,
 . ریلی هنید ردقج هل | لکشرب یا اهد نامز یتیدلوا قبطت هدفرطیه یسوکر و تافقسم

 هلس هبل اا صلاق هاب ناهلواو نانلوا عش هداروو یسهساسا ضاق نوتب هصالخ

 مزال قوناق یسوکریو جر سسوم هنیرزوا هرضاح تاساسا قحا هدزمتکلم رارب
 فلأتو جرم هلتروصنسح ردق ینیدلوا نکع الع نکل . ردیا اضتقا كما لوق ینغیداوا

 هدنفرطره كنهناعع كلام نوما كلوب .ردلملشلاح هنسالما كرلقلشوب یهدنوناق ییلدیا

 هص وصح تاقشح هرروا لوصا كح هابرتسوک هح رک « هلسهطساو یرارومام قتح

 كرهديا هدهعرد یتهج و كننویسبموق زم عتع ردیللالپوط تامولعمو یار دتا ارجا

 5 رول ور ی یدر لول رع ت راد هتسارحا تروص كنهصوضخ تافقح هایالو

 هدنلاح تقوم نوناق كنویو ردهوطخ كليا شملیت راد هنحالصا كنسوت رو عتب نوناق

 نامز یتجهللوا لوق اعطف هحسلحم نوناق هددروصو .ردشلوا لو اف هدیلوا شمقح

 حالصا هدایز اهد یرلناصقو ریه ییا اهد نوناق شعالپوط قانو هدایز اهد هدیابوب

 ندنوب "ءانب هنالدت نالوا عقاو نوکه هدنراجتو عیانص هفامعم . ردتجهلوا شلدبا
 ۳ ره ا تالو هد نا وو كا ماود هاففد ند یمامرود .د.رکص
 هصوصخ ؛دامرب هنونقراد هنکجهک ندنقدصترظن كسلح رارکت كنبرللودج عیانصرب
 . ردا اهتفا كمهبا هوالع

 سنردم هام ناو سلول اف قوقح ۱

 رضا ماست



 یبهنلص راضی ۶ هیات

 هلمجاب « هروک هراندا دع یلوصا كعا حس هلبا یاص یرلهلتک یعاتجا یناناصحا

 هدوج و هیموم تاساسا ْماط + یرظن هدنروص قجهلوا عجار هبهناصحا تاعوضوم
 كناساصحا هتمسا دلراتو : هسیا ریاک هدوجو رلساساوب . ردهلتسمر مهم كپ كم

Méthodolgie 6یرلسملع عش 6 نوناصحا هددربخآ مایا . ردلباق كعد یمسق  

 كل ا ذوف هنحور كنيرلهلتک شب « ریارب هلغلوا هدکعا قوس قرهلوا « لوصا» فرص
 یرلنوبو راشملس هراقح «رلهدعاقو روتسد یراذن » ضعب <« اح یتیهامیملع هدنصوصخ

 ثحابم مهملا نوکوب كناناصحا .ردرلشم ردتبا لوق هتلود رتاود «هب هناصحا نیثشتم

 ۰ ردیرابع ندنمس و یه رظل

 سا «قسطت لباق لاحهمب نوجمایناصحاع وضومه « لارهنهژ یژولودوتهم » اعقاو

 «نوحا ینیدلوا زاح یراساو قرف قوح زا هرو تدک هل مو سو ی
 مات « هدهسیا شلو یررضو مزال یال رآ زارپ هدهحنلوصا اضحا ندرلعوضوم رکید

 نسحو نیعت لوصا عجار هعوضوم ره «هکدمنلبب « همو لوصا » دوجوم ماعان ایو
 تاساسا یئاصحا نالوا مهم للا مع هدزعامز « ندننیداوا هدنتح ناکما كمل دبا قبطت
 ۲ رد راع ندراساسا « 5 یژولودوتهم «

 : ردهدكمل ديا سیسأت « هرزوا قملوا عجار هتیلاعف ؛رودترد هیئاصحا ةيمومع لوصا

 « ردیسهل راضعسا ایو راضما : هيلع یجتنرب
 رع باما ابو زارع

 هحی هاعبابرا مومعلاىلع «هکر دیس هنلمع عاننتسا او مست : ےک



 یسهعومت یسهتاوک اف قوقح دم

 ییدرتک هدوجو كنهلماعم عو ترد و ۶ راس و یعومع نالو شمل دا نوص

 تاساصحا .SIPE | حج و حضول اب ASE هتلاعف "هلسلس

 یربدههس یللا قرق « ۰ لکت یربندهتس زو وا ۳۹ دنا ا

 لودج » «كرهرتسوک « تلاعفو ترعغیاصحا » هدنروص درطهرغو درطم ۳ روح

 ه کوب هکر لما فارتعا «طقف .ردهدقمهبلاح هن رشتو ی ر رل هد ضل هلم « یئاصحا
 ه فاصحا كلسم یناه ءیراساسا یرظنو یعومع كنهناصحا ةعلاتم هلماعم ترد ردق

 ع رشتو حاضیا زونه هدزب « هدنروصرب نیتم «نوسلوا هسیا رولوا هلیطرش كما ساع
 ا ا تحرک هدوخویرظن ار رک هعوضومرپ شمالا
 تسها كنهناصحا تالماعم ءصوصخاب . ردشماعلوا رون هللا اض لوب یفرطرب چیه

 قلوا رتادتم هراضحتساو راضحا ندنحما هیلمع ترد لعبایرا ندیا رردقت عبطلاب ینتمیقو

 < شماع ورو هبیدازوا نوزوا ی رتهعلاطم هدهجرد قجملوا عفان ءزمتکلم «هرزوا

 .ردراششارب ماع ان كب یتثح «قلرضاح یاصحا» هدزب

 OT 1 ارضا هدنهجیه نکو ز «هدوت هرمتعاق
 نلک مزال یم ا مدقم ندنسارجا كنهناصحا تالماعم مظع كجهلیدبا ثبشت هنسارجا

 هدیملع زرط لئاسم «ریلیدبا ارجا تاشقانء وعضو تاساسا لوذمردقەن او ارا

 . راک هلوصح هیراداو هیملع ٌءدناف قوچ ردقوا ندنوب « هسیا ریلشبلاج کل دیا لح

 د و

 یسه وی ها تانس هلم راضحتسا

 : ا كقل رطام

 اا «هلتهح ييدتا کر ندرلدحاو دادعت لاق « ندرلوزح لئامو سلاحتم

 2 كتکلعرب < اضعل رل « هملکیعاهجا » 6  یرل E » نالوا یلشیر و ولا هغملوا عوضوم

 «رولوا لابمهعق ومو لاح لید یک اوه « لاوز لئامو یراج یک وص «جومتم تیغ یک یس وفن

 وا E هج ران ونام « هلهح و ینیدل و ا یضار را ۳ < هدسوش ات

 ار  یراماتک ناسا هرون ولو دا ر «هموک » نلک هیارا رب هج رلرابلم «هجرلن ويليه



 ٩۷ 38 مق و ی تكنسهما راضحا
 ی

 «هعانصء«هعارز تالصاح ؟ر هدهطاحا لباقچوک هابرابتعا ددعت و ٩ تماسح ہراس و تانا وح «یضارا

 » سم ذوق هاو لظم هلام روماو ارج « تاجارخا « تالاخدا هلبا هبندعم

 < هدزمطیدهتسيا قلا تامولعم یلاصحا هدنقح راهلتک وب ؛ رلیا ضرع راعوضوم ناتح

 مات « لقغمربغ <« ہدنلکش زیا و رابتخا ااو كم رتتک هناکما و ینهوزرا

 اط رب رکید « لوا ندزامالشاب هبهلخع نلشد اصحاو دادعت « هکردهلقوس
 دلاعاو لاعوا هلساسون نالوا و ندرام قو و زح قوحر 3 ردراو مو زا هب ٤م دقت

 ۵ و كعد « راصح | هلمع «

 دہ ییدلبا مازلت-ا هلبا یدش كجاتحا وو یحاتحا قلرضاح و نکا سح

 9 «یحطس تتکلع هبا یتماسح و یتقلعم كن سا عوضوم . e واه ما ضو

 هال دش هدارو یآقالخاو تادانتعا « یمه ونعم هبوس كتكل# < هباق طلاسو « هقارغج

 3 کرک هنن رکید ندنسهبلمک قل رضاح كانناصح | Ebe ر € ردریث ات اس

 تور توافتم ہدن عا یتقف وم ته سم ۵ و تالش كە راضحتسا هل 6 ما

 : ردقجهلاق رو ردر اعاد ساسا ء طقف . ردهدقماسوا

 نایدا سح «نوسلساب هلا رماس حس یوهاتک و درقح تا عوضوم ناه «

 عش زسقلرضاح .ردرورض قمایایقلرضاح لوابلوا «هرزوا قتلوا بسانتم هلا جاتحا

 9 سمهلشب را . ه یاس او یددع

 یرلهلتک رش عون یناه رلنتسیا قلا تامولعم یئاسحا . ردکعد كمرتک هدوجو

 لقل رضاح « e هلا رلرالاشساب هغعای حس یددع هدنقحراهداح و هعقاو یعاهحاو

 دام < ردا هطاحا اماع یرهلتد کو هلک < رلەسا ج9 هو هلا ك ریخت 6 رل هسلآ

 طض یهماق < ا اا لا تر 1 ی را دناسوف کک

 هدر وص 2 یدام هن یرلهلتک «هناصحا تشه» 97 نالوا زهح حیطلاب ۰ رار ردا ریحسآ

 . رىا اباي هطاحا ی ونعم قج هل اق ح هلا تیرفظم ر تا ندا كلا ات ءردا ةا

 ردکح هدبا احا كل | ییلت برح اداع « در هممشل وب یهعاصحا تایل

 رار وسد هلا یح لاک یرل عل اا 3 هقق ایم



 ی-هعومت یسهتلوک اف قّوقح >»# ۸

 < ردکعد قلوا کاح هبهلتک وا قملأ تامولعم یددع هدنقح هملظم "هتک رب مظع »
 < ینعی . رولوا للوصحم كیرحو هدهاحم قحا رفط ؛ ردرفط هدمکح « هسا مکح لع

 هلام « هہادع « هداصتقا « هساسلا تیدوج وم كتكلغ 6 قرهلا هناصحا تام ولعم

 و « ردتراع ندنوب تارهاظت "هاتکوش « هلبا راملع مکح هنافتاه « هدنقح یسهراسو
 رو ناسا ی هلآ تاعولعم اح ٤نوا كعد « ردتراعندنوش تارهاطن هلک
 < قراداشوق قیصمیصندنف رط ره ینالداعو قلآ هنلآ «مکح راو یصاخشاو «قییضت
 ات عا ا ا ًاضعب « هروک هلاحوشو"كللا دق هناکاح ینقاعتو روهظ تروص
 « . ردمزال كل | رڪ كرەشلەخ هلا رلهداح و

 < هلع ءانن ؛ ردشعالکا اف لها كل رضاح یئاصحا ر هیلثع تاعلاطم وب
 : زرلس هسد

 ,یسودرا تاساصحا 6 ربنالحالسلزوک ردق هل تلود نایالشاب هب یئاصحا تدشل ر »

 تھام ۶ تسشماردقوا « هنساصحا دصقم « هسیا ردا هراداو قوس < هم < ببار ۵ا

 نا م عت « زهج یتسودرا نایک یا . رولوا لصاو هلا ماظتساو تعرسو

 هشاصحا 9 ۱ < هحاس لصت نادنامرف رم

 كنب رلقل رضاحماع ان « رولوا بولغم هجماب واهدراهرت ادو تموکحنالمنآ ههنروانوجحما قلا

 دام اعم اا نو و 8 < قل رضاح فاصلا : ردحاو هح . رار روک یار

 »۰ ردساسا حا اتفم « نوجا ییقف وم كرلتلاعفو

 : ىي كن باضما "
 فاتخ « دوخاب و ردنالماعم هلساس رب ۳ « لکد هلماعم رب كت قلرضاح ۱

 امام كنهلک ههکردمزال كل دیا ماعاو ارجا ی «هروک هرارظن ُهطقو همج

 عو رب هیراضحتما رییادت نالببای هروک هرظن ٌهطقنرهب «هیلع ءان .نوسلوا لباق یسهطاحا

 :زب ییمربیآ هراّوزج ییراضحا ٌةيلمعهروک هلاحوب ؛ رولوا كعد قلرضاح

 رب « همدقتم هل کا اا « نالوا تعد قعای قلرضاح هدهموم تروص - ۱

 غامد كنهسمک رب رقم « ماع ايو ندتلود ر ٿدشل رکف . رالشاب هلا « نشت »

Eقوح رب « قره یراداو یر ر سو اى . ردنا ناعس لواب لوا ندنسه  

 ا و اا نا لا یادت تفت الا ا هرسک



 ۹۹٩ یمیسقنو قيما كنسهیلمع راذحا

 یمسرو درطم « یئاصحا ثبشت » وب نلیدیا لام هتاودو تموکح ؛ رینالبوط راهسمیک
 باستکا هراسو قوقح « یرظن لکشر كچهلبدبا لاصیا هناح « ك ر هل رک ندلاناقرب
 .نالوا كلام هاحر ترابع ندهشویشود هجهداس هدتادب . ریایداقسطت « هسیا رلیا

 «یناصحاتیشتره لواندزالوالعف « هکرولوا كعد . رولواهلعف ٌهعقاو « «یئاصحاتشت»
 <« رظن هنلاح ییدلاق لوک فنءرکفم ف صا ردمزال یلوا«یلعوی رظل تنشل» 7
 دشت ء هجثدما باستک | یدادا لکش ؛ رد لغو یرظن نوت-ب ء یمسق و كل رضاح
 ره < ز نوجنا كنو . راقح ندلاح یماع - یرظن « طقف ؛ زالوا یملع ربع یئاصحا

 كنل رضاح و و ینفیدلوامزال « قارضاح یرظن - یماع» : هدساصحاراضحتسا لواندش

 . زرولیا لوق یکیدما باما یسا لاا لا نسل یوامحا :د عمو صع

 ده ا رحآ شن ؟ روس ۶ ی ساناوا لو
 یضغو فده هدهّناصحا تاثشت ةفاک كحوک « كوبوب . ر اعلا نت لوا ندشریه
 « یملع راضحتسا » نوجا كلوب 4 ردقل رضاح رب نالوا راح یتهاما یملع « ندیا نات

 .ردمزال كلدیا مدقت هتیراهلمع راضحتسا رکیدو كمنلس الوا « ردنلملای «یبلیباب لصن
 موزلکمریو یرادالکش هبئاصحا تبشت هرکصند «قلرضاح یملع-_یرظن» -- ۲

 تکلع.. ردنا باما یک کاک یش را هام یرادا < رالوا روا
 هناصحا تامولعم در م یعوع رم یاد هنارهاظت لک رب تکو .دلحاد

 < الثم . ردعط یعنهلدبا فداصت هراهعلام یر یدامو حس « نوا ی

 هدنرار رحم نافقسم و یخادا « هعانص « هس دعم « هبعارر تالاصاح هلا یرار رح یوم

 .تفلاطو دوخاب «یلسهلو هدتسوزرا كماعا ب واما و تعاطا ترازومام ۱ و

 ضعب « زنا اغا یتسهفیظو هجنجوم تایلعتو صا یفیدلا نیرومأم فظوم هليا هیناصحا
 قفاوم اکویو بیقعآ ینضرغ قمل تامولعم مظتنم . ریرتسوک لسساکت ییالوط ندرلپس
 لاصحتسا ینهناصح اتیماع و ماظتنا «نیمأتیتسنکیو دارطاتا ودنللیا ارجاتاراضحتسا

 هتضو.هماطتو ۰ 8 یاس شب« كا اک

 . ردیا باجشا قم راقج هنادیم ینوق نوناق « هصاحاب . ریروک تیروبج
 ضع زاح یتهام قوقح«یرادا هدنسارا تاراضحتسا قجهلسای «هکردندبسو هتشډا

 -هحهداس ابو « هق وقح تاراضحتسا » هنسەع وم تنه كراو 6 رولوا هد تالاماعم

 . رشود بسانم كعد « قلرضاح یقوقح »



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح چ ۰

 ا تطوم ار یی یودلتک ۳
 «صضلتقرهالبوط یرانوا «قج های دق «رب رحمو EEE كردياسام

 «ىلحم ؟ ردراو موزا ا هو رب نالوا تا راو ارل 6 ترا

 ۲۷ ام رم ها و ااو نواس ٠ لصا « رومام یرکیم
 برخ ؟ ردودرارب ااداع « هلهحو جارو ءدورانا 6 هساصحا نر ومام ناو

 ردق اوو تیاهن هشيا اید كدارفا لخاد هودراوب نالوا كجهرک هبیناصحا

 ا ا سرومام الع ؟ ردهمهم هلسمر یسداداد قوس
 جک زر رار ۳ 6 یک ینیدلوا مرا ۷ یرلاع ولوا نعت ا 6 یرلهع ال رضاح «لوا

 «تیاهم .ردرورض نوجا تحلصم ی دا eT هب رادا تبسانمر كجهرو هرع و یا

 اا 0 0 0 0 ل2 او یراقلزسلو
 ۱۱ O سن ها تاسف لا صخلت ۶ ارجنا رخ

 قوسیالماعمو هدنروصو لک قفاوم كا هتحلصم « هتشيا . ردا باجحا كل ریو ماتخ

 < ردهدنمکح ترورض یعنط كمل دنا راضحا راساسا ضعب نوجا كملسهدنا هراداو

 تم یر قو زا هلمامم .ردتکع كل رو یمسا ءیصحش راصحتسا» هدهفلرضاحو
 عالم رغهلتهجو یمسا یصخش راضحتسا ؛ردهلبا راصخش فرصشیا «ریارب هاقلوا زاح

 ع
 ماطر یدام هده رص ینج هلسنالشاب هبهناصحا تالماعم «یکی یدلوا هدنشتره ۽

 هتعاص € تراحم «تعارز یارجا « هملع لےے ج لک ا رلقل رضاح

 3 هلبا رامات ر اا «تاوداو تالا لت ءهسمک نایالشاب
 راهتک یعاجا لماشو ماع هتناعطق ٌةفك [ضعبو مھم كتکلم «هسیارووا جاتحم هنکرادت

 تیالو یاصحا تغتم « ترد ےک اوا « هحلیدا وژرا قملسای یددع عس هدقح

 «هسیا ندنفرط یرلضعل ندههداع دارفا ثشت دوخایو هرانوا «هر وک هتفیدلوا یجاوو

 ویا با ل ج هدام راو تاوداو تالا داوا

 تیاغ ینیدلوا دنتسم هرلقلرضاح یدام كناقفوم عونه هدنهدام تاثشت كدارفا

 «هدهسیا راح یتیمها نقایاکوا «قلرضاح یدام» هدهدنایناصحا .ردتققحر عیاشو حضاو

 ردلکد تققحرب مولعمو عياش ردقوا فساتلاعم



 ۱۰۱ 8 یمیسفضو ییمها كنسهیلمع رافحا

 زاصحیتسا عو 2 نایروک موزا هدهبم وم تاساصحا هه ره ندیدام ترش -- ۵

 درک كنهناصحاتالماعم نالسالشاب .ردلباقكعد « یلامراضحتسا » هنمسا «هکردراو اهد

 كل دبا شیرد هوا قلراک ادف یدقن ینجهلوا مزاتسم قرهلوا فرصم كركو شاعم

 ازس هک دیا یتلت قلرضاح مهم < ًارظن هرابرجحت نایریکک ردق هنوکوب هدراتلم فلتخم
 فراصم نالوا رادهقالع هلآ یلئاسم هج دور « صوصخاب ؛ ردشلا باستک | تهامر

 یتسملقار هدر هنروا كرار رحت :ییلساص ندهطاتحا همزال كل دا نيمحت ندلوا هساصحا

 «یسهجدوب تائاصحا» هدز «نوجنا قماشار ناکما هبهبرمشنوهصخلت تارخأت «كملا عنم
 ,یداعم دوجوم هرتاود كرک « لوا ندزاعالشاب همظعو لقتسم تشتره رک «یبنرت

 : ز وتک هووجبو هلام تم رب اد لس نوش تابوت

— ۳ 

 قلرضاح یملع
 كنم لساسا کیا هدق تا یماع نر و تامولعم ل لوا زار هدف یعام

 : ردراو موزل املع هناح

 « ینیصوو فیرعت كناصحا عوضوم - ۱
 . ید دغ اناکمو انامز دردحاو ها یک ۳

 : ییبعتو فرمت كاك
 تک صندراّوزجو دحاو لئاعم و هاشتم تاعوضوم كدا قلا هئاصحا تام ولعم

 .یهلکو « هلک» :نوجما یجهبدباقیبطت یددع عت هرلهلتکوب ؛ریربتک هدوجو رهلتک

 دو ولوا رعت « دادعت دحاو » دوخاب « ناصحادحاو » :.دهنرم تارا نیا

 «هلت» «ردبا ددعت « راهللک» هک دوکو دلرلداصحدح او هدساصحا تدشآ رب ًاضعب

 هبهیلک قوحرپ رار رح کا « ینالوط ندنوب . رولوا بک ندرلهلک قوحرب هدلاحوب
 لبا ے ورکر « تسو بارت لا رب وا ا

 « هک مهیلیوس نوش «لوا ندزامالشاب هشرشت یغیدلوا هه دصقم ندنه رعت كنابلک

 .تاساصحا « ندنفخهس هوا دادعت ًاتاذ « هحنمرتک هدوجو هتک صاخشا ءاشا « هنداح



 یسهعو# یسهتاوک اف قوقح >> ۲

 « هلع ءانب . ردلکد هدنتحت ناکما كما ارجا « یوهلتک و یئاصحا مست » ینمی « قملیاب

 : لدا لح هللسموش ةيادب « هسیا رولوا قجهاشدقلاق ه یئاصحا شتر نامز هنره
 « دادعت لباق هراسو هنداح احا نلسهتسیا كلادما ارجا یاصحا تشت هدنفح »

 « هرکص ندقدنل | باوج رب تش هلاّوسو « ؟ ردمهدکلا ثادحا هلتک لاثمالا ناحتم

 هنشررمت كنهلک هلبا رخا ربصت « هنفصوتو دیدح تاک نربتک هدوجو « هلک» هلم
 . رايا اضتفا قلوا رحنم

 نالوا شلمسای رار ے فا حا هعفد هجرازو هجرلتکلم ندمتم ردق هزعامز

 هعانص « هدیه « هعارز تالصاح « [ رخ و لاح ] سوه : ندهناصحا تاعوضوم

 «هلدعو هلام « هعفات روما هلا تافقسمو یضارا « ییالماعم هجراخو هلخاد تراحم هلا

 ۳۷۹ و ۱ یاق دا رو لا ا رجا نادت لبافیاسسومفرامم

 كناصوصخ کوو كلا ددربوروط « نکیا رل هدر یسهللم راضحتسا «ندنفیدلوا
 مزال قلوبوق هقفدت نرد نوزوا ینفجهمهلوا بولوا «یئاصحا عوضوم» هدزمتکلم

 . نما دی دع

 ۱۳ ی ار ناک «هرکص ندو طق

 نانلوب شملیاب هوا كلرادادمتدحاو نالواقج اا یددع مبتت» : كمد ینیرعت كنهلک
 « قرهالپوط هیهرا ر یراهکرتشم فاصوا ندبا نیم « هروک ههعون وهصخش تاققدت

 تام ولعم یل نوجا تاقطت و یملع هدنهذ «هرز واقنواعجار هب هلکهحننل اب وهرلدادعآ دحاو

 ۱۳۳ 0 0 احیا د هتللا اظعاو سر ركح مداح هتمات
 ۰-۳ ۴ ۱ الرا تعدو ابدا لکت یسهعوضوم ءایسا ندنفرط
 تافرعت «یدازوا نوزوا « هرزوا كمارو لح هرلةلقشيراق انا « نوحا هناصحا

 تا زا 3 تم یار لساسا تاغ « اضءب . رولوا لصاح موز هنسارجا هفصوت

 . رونولوا دع شم دیا نیبعتو فیرعت هیلک ء هلبا
 . ردنرابع ندنشرعت كن هلک هساصحا هلماعم قجهاساب كليا « هدلاحیه

 یک ه هدنانداحو اشا «رشب "هلتک « هرزرا قملییاب یددع عت :ینیرعتیا كا كنهلک
 دع یرورض رله ندنفرط ییاحتا كملع نالوا 5 احلصا هعوضومو «زوینازا فاصوا

 SE داف ام قرهع ون وا نسير چیه - درب درب یاصوا وا « هسیا رولیدا

 . ردییصوت فیرعت نالساب كردنا



 ۱ 2 ۶ لک قل رضاح یملع

 لصا ندنف رط یو اا تشتم 6 ا یسارجا هدلو وب كه رعت

 2 وک | ر ییدنولوا وزرا قملسای یددع عش هدنقح هعامحا هلک ر

 هلتک رب کیدمهدیا ذوفت هلا یضایرو مات حوضو هنجما طقفو ییدلب قوج زا تموکح
 ندرلوزح لئاعم 9 هب كیازجا ندا ۳۳ یهلتکو کا ینغیدلوا هدنسوشراق

 هطاحنا هلا رظن رب یلالدساو یوم یمات « نما ینداوا درود تا

 نامز «قیرفت هرامسق لناتم یک نوجا یئاصحا تبشتم اک فیرعتو
 هدوج وم تامولعم نالواصقا ءهدنسهاس كملسهدبا هدافا هلبا ددع ینالاحتسا یهدناکم و

 . ردهدقملساب نوجحما كنو ًاتاذ تائاضحا ؛ ردکچ هیدبا لاک ا

 نالوا شامل دا ارجا «هلالدتساو هل وا تاقفد»ع ور چیه هدنقح « هوم هلا

 دوج وم یئاصح اویومهتک عب .ردلکدیلهدنافو لباققمایای یناصحا ثیشت راد هناعوضوم

 یاعوضوم نالو هدکملی هاب ریدتسانارتقا اساسا هب یلالدتسافیرعترب و ماعا یتامولعم صقانو

 لوهحم « زاعال دا یرلهحاس نالوا لظم نوتس یتسناتسیا ؛رلیدا ارجا نوجا روس

 « هکعرس اضو روت .لوذنم رار ,نالوا یبا ماع ا رکاب ۰ زا شک یر

 . راراپ کلا یضایر حوضو

 هدنروص لزوک كلاو نالوا نکع ییسلییاب یاناصحا «سوف هدنتکلع لناع «الم
 هر رج رب یئاصحا هدنتح سوم . ردیر ندنالک نرتک هدوجو یسهوع رلهلتک لئاعم

 نالواشلاق صقان هرورضلاب طقفو نان | هوا هدهفلتخ روص ًاتاذ هدیابو « هسلیدبا ماق

 ؛ریلس هنل وا تیصو و فیرعت « هلک »ییدربتک هدوج و كننئاصحا ع وضوم «ادانتسا هنامولعم

 كلام « ردمواعم هانروص وش یتیدلوا كعده كوه : هحسوکح دل اد
 ریعت < تاک ردق هنوک و ینیدلل و هانام ماسقا فک دک اإ تو هسامع

 تفرعم یلاجا « هرزوا قلوا عجار هرلکرتشم فصو فرصو ا « هلبا رخآ
 افتک | هلا تامولعمو « یالوط ندرادس قوج رب ءطقف . رده دیا لاصحتسا هجتموکح
 هجاناصحا هدرب « هلیتروص یسارجا « یوهلتک عت » « نوجما ینیدمهلوا لباق كل دا

 هدکل دیا قیدصت یعوزل یلصح تفرعم رب نرهدومو ما « یی اهد « ات هسوش

 . ردشجا رو دا ثشت 6 هکر دسالوط ندنغیدل وا

 دانتسا هبهلالدتساو هلاحا تامولعم مدقنم « یاصحا لیقتسم تبشت « هروک هلاحو



 ی-هعوج یمهتلوک اف قوتح اھ ٤

 اک هعوقو هناصحا تاارجا اراظن هنصتو فارعت دوج وم هدنقح سوف هلک كما

 .ردتحاصم قفاوم

 هدوحو هدزن قرهلوا یوصح دل هل الدتسناو هللاحا تام ولعم مدقتم 6 هس وقت

 ه لاصحا دوم ع ماسک او هسلارف و الا هلا « هلک فیرعت » نایرتک

 . ریلسالوا قرف هدنسرا هک فیرعت ی دا دلو كتهشاس تامولعم دوجوم رتاد

 تیلاعف ُهرتادرپ نلیریدنلتتسو هاسهجرد یلدشو جاتحا لکش نانلوا سح «تایناصحا

 هنک و ایزوک كنناصحا تشتم « هحناند سوف هدهرتلکناو هسنارف « نوجا ینیدلوا

 - هللراتعا ةرتاسو هیولطم فاصوا - هدنسهرا هباک نلک هنکوا كلزمنهذ هدزب هللا هبلک نلک

 «هدلاح وا .ردمزلا اا قمال راقحندرطاخ الصا هطق یساساو .ردراو راقرف قوحرب
 مز انع هل نالواشلدا داربا هدزوا قلوا ینیرعت كناباک نوجما سوفن ربرحت هدهسنارف
 .ریلک مزال كماعا بحعت اکو « هيا زامهلوب هدنعرلن وئاق سوف ریرح

 ۳ ۰ ۱ اس تاو و رکید ركض نادسوه هلم
 هدوح و E هلدع ‹ هعفا « هلام « ه رام روماو .. هسدعم « هعانص « هعارز

 هزب قعولوا فیرمتو دیدحت «نیعت لوابلوا « ًاقفوت هطئارشو راهلتک یرلکدربتکا

 رده زا ید

 as ی دا ر رح هدامزر ناعمو نانلوب هدلځر ندعم : ییبرع و ناعل تن اماک

 ییاصحا ع کل 5 ردلکد ك٤د قلا ها « یسه وج رح لمقال » 7 هداس یرلهیلک ندا

 مزال هدهماسوت یسک هلوصح تعانق هنکیدرتسوک تقال هباصحا تنهلتک نالوا قجالباب
 ی و ج اما و ااو کج هلا هج ول ههر كتل اعف یاصحاو : رولوا لداقو

 . نلشالک | قرهلوا یسهحش

 هلبای الو هرقن | ءیک کج هلس هل وایئاصحا عوضومهدزب یسوفت كتکلع نون وب ءالثم

 هبحات 7 یتح وافق ر«مظعرهشرب ؟ ریاسای فاح و EL هد یس وه كنس الو هس وق

 تا اسا E ها وه
 79 2 و 2 کوس میل

 قیقدت عوضومرب لزوک - هجسوفن فاصواوددع - یسینانکس بقاعت «یسوفآ یسهلرب
 اهد « هسلید | طارفا زن دا اکا یدوجوم كر E هدرلاروب ریس الاس ای

 هدنک وا ونو یلود < قرهلوا یناصحا تنشتم ر ءطقف ۰ ردلباق تعا هبیعاشا



 ۱.۱ قلرتضاح یلع

 نا اب راهلتک و لا یرظن هطه كتلود « قمروط هدارو « نوجا زمغیدر دیولو

 كعد « ردیا باح قلوا وش هلك یجهدیا ےس كنلود ء قرهریدشارا تسانمرب

 عوضوم یر ندنماسقا كقاقوسو قاقوسر یعاسا ندهلحم « ۰22 ؟ ز هدنش روح

 یتقد رظن «نوحا ینیدلوا كراع ندرمشب "هاتکرب هلس « هلناع » ےک یا ا یاضحتا

 لباقمه تاملتبهناب تاناصحا مدل » هدن نیت سنت روزا یا وا
 هاقتسم هناصحا تاعوضوم یصوصخ كاودر چه نوکو « زكلاي . ردمزال مهو

 سال یصوصخ . ردهدکمالور ار یا ققدت بولا هلا یرل دان اع ضعب « قرەلوا

 < هدکنعا نصخلتو سرت یرافاغوتوم هاناح لیاقم کو لع بابرا هلا رایجقتسااتسیا

 یراتابح شراذک كراهلالسمهم هلبا رانادناخ كوبون و محرتم «رلحخحرات ضعب
 . راردهدقهشالاح کلا هفح و رتفد تس « قرهارواف ندنرلهحفص فاتخم

 : زی هدر وج كما لوق ساسارب یوتح یمکح چوا هلیوش هداروب زب « هیلع ءانب

 یتماسح رانوا ىس 0 کهدنصوصخ قلوا یئاصحا ع وضوم كنسراهلتک ا

 ندرات وا « هه ندنوب ین دیا دع یئاصحا عوضوم كرلهلتک - ۲ . ردسانتم هللا
 ردا ناجا تک هعوقو ا او یاعو یر

 هلقثالقازوا ندقلوا یسهدناف « هکدلوروشود هبیغئاشا « كرءهدبا فاغ ینتماسج هلتکا

 ندک داش ا هتل ا تك هجردرب « ییعپ : رالشاب هکمامهاب دا ارجا یددع عش هدیابو ؛ زام اق

 ءهصاطاب + زامالساب همونع تاناصحا ادرخو "القسم هدنفع زلهلتک نو و 2
Oرابا لز هب یر صا هدرلارو هرادا هناصحا هدناف  . 

 یسهفارغج هنکلم دودح كتکلع < هسیا تلود یاصحا تاشتم هدنسهلتسم سوفت
 هنتل | كلوب . رد « یئاصحا لک » رب هیزجتو مسقت لباقربغ یسوفت ٌهفاک نانلوب هدنلخاد

 ندمتم « مهم كا كنناعطق هللا یئاصحا رکف رب تلود « ییماملیا هدلوا ترورض
 رصانع ء ثلذک ؛ یلماقار ینرارکید كردار رع ی رایضعب ندنراهعطق نالوا نقایو
 نکع ءقفاوح یسلسا هساعحا تامقمل هتنتح « رودبا یی رف را او

 تیام و لس قلت موزا او دغ رستا ی راک د كردنا ر رک ی لنالوا لر او

 رک « هللاح كسوف رک یئاصحا ت .ردلمانکح ندهریاسو ندقلراک ادفو فرصم

 1 ردنع مکح « نوسلوا ر



 مجار هب هبحأات 6 هتسالویدمش «سوف "هتک » «هسیا هح ات او تیالو ااا ثاشنم

 هدنسهاتسم سوق کک كرکو سوه لاح دار رک هتوحف « دحاو لک » قرهلوا

 یتلعل و یسهفاکلراهمک ناقح بورکه لار وص رب هبارواای و نال وا مقم هدنلخاد هحات «تبالو

 هددرص ج هلک هعوقو دادعتو كل دبا اصحا - هروک هني رااح و تبعضو - یسهلهل انانلوب

 قمامایقارب صقا یئاصحا عبت « ندنزوب یال دبا فیرعتونیمآ هللروص نسح ك هبلک
 . ردا باح ا

 ماسترا یک جومتم یایرد ر تاحید ر ا E E سوم

 . رلیاهدافا هلبا یلاح ناسلو اما هزب یتکیدتاباحما یشدیا نیعتو دید كب ه « كردي
 . ردیلغاب هزمقلتو رابتعا مز رار تایهاظت "هلتک : هدهئاصحا تاعوضوم رکید

 یلاعفا د ت ندفرطرب « یهاظت رب یر ندفرطرب هلتک : هدنناشاصحا فراعم

 اهدا هاا هلا 9 ی . ردرابسع ندلاوحا ماطر یدام ندفرطر و یا و

 راط اهد ًارظن هننایناصحا سوفت « یسیربثب ممق كنئاصحا عوضوم نالوا تک
 ِ ردج وک اهدصوت هلا ید عت « فیرءعل « یسهدافا < يوو < ردهاتک و هحاسر كحوکو

 ءرلساسا نالوا شل دیا لوق هدهرادا نناوق ندبا قوس یهلم فراعم « رثک الایلع

 ههعوننم تاسسؤم دوجوم « هکوبلاحو مزال كما نبتو هدافا یرش "هتک « هروک
 شلک هدوح و e ثكعا عاحرا یردم ES کر یران وا رکاب 6 کد ا

 كتکلع ء ندنغیدلوا قباطم ربع هه رضاح تعضو رلساسا ییدلیالوق كساوقو نالوا

 ا تب هاشم ساسا رب تامولعم یحهلا اغ هنفراعم هیوس ینوک و

 هلصاوا یئاصحا دصقم « ردلصا هدارو یرادا دصقم « هلا رخا ریعت ؟ ریلسهایدبا عاح را

 هب یددع عش رضاح لاحب « هسیا زل دا فلاتونیمات تهجوب . ردیا ناحماقلورودیوا

 ۱-۱ ان ا ا تامولعم كج للا لمس ییرادا دتصقم هد و رايا نارتقا

 ۱ . رولوا شدا

 هدوجو « همان ۀلک » «یخد هدنناناصحا فراعم « هرکص ندقدنلا هتقدرظن راتهجوب

 ت ع رو ندر دعتسم ههطاحا یاعوضوم هفاک هدروخ ج لک

 را ا ولالا هاباصحا مرا تا اواق

 تلود «هیراجشروما نالوا وزجرب مهم ندنناعوضومیسهیداصتقا تایئاصحا كتکلع



 ۱۰۷ $> قلرضاح یملع

 هنفرعتو نعت كنالک هدهدهحاس ویو هدكملا راشحا یئاصحا ع وضومرب مهم كب نوجا

 دودح كلود لا تلاع رکید ء ارظن هود . ردهدقلوا لصاح جاتحا هلتیمهاو تدش .

 ك یسهفاک كن هه ونس تالدا نلک هعوقو E OS تاعطق نانو هدنما ۳

 تجاح هش رف هبراتعا جورخو دورو تروصو رح « تمقو عون یهب راحت :یاشا

 نونا تاناصحا هدنقح یسضعب كنالدام . ریربتک هدوج ویهناصحا ةللک - نیزسقلاخ

 ریمت « قملأ تامولعم ماعانو صقان عبطلاب قمراقبج هنجراخ یئاصح ۱ عوضوم یتسیضمب
 . ردکعد قلوا یضار هکعلوحوک كرهیماس « كرهلس یەك هلا رخآ

 چه كنارهاظت "هلساس ىع نالوا نکم یبقعتو هدافا هلددع : دصقم ندنایاصحا

 < قرهیقوص هنجما كنلسلس هطقن جناب رب چمه ندجراخو قرهقارب ككا یر
 سوف : زرویتسیا كعد . ریلسهل | هدهباسوب حنا تامولعم مات . ردکللا مت هليا ددع
 < شمرتک هدونحو یاصحا داو لک هر لباق رعد ربشت ةفاک لکا هدست سم

 هلبا ددعو یرلکراشتو لئاغ «ناسسومو نیماعم « نیملعتم هفاك : هدنناناصحا فراعم

 شغ ولوا دع مزال كم تک دود و « دحاو لک » « هلم الوط یراتلباق هعشو هدافا

 رکید . ردل دیا یتلت « هلتک دوجو كي » هلبوا « هیمومع تالدابم » هدهداروب « هسا
 . رلک مزال كل ا لوقو بیقعت یه احم زرط ینبع هدهدناعوضوم

 هدرارب ناشلاح هفعای یراقل رضاح زونه ندنرظن لف تاناصحا یک زمتکلم

 هناساصحاا لب هدراتکتلع تک وو ن 2 فا
 یسهجرد كج ها لالخا یعش « هسلقار هدجراخ كنابلكو هدقملسالشاب امعلایع

 ییداشیرک هبهئاصحا تاثشت « هلطرش كلثدبا نیمتو قیرفت المکم هدنروصرب یملع
 : رواقح هحش وش ندو ٤ ردددکور و دال

 < هکنوچ « رویلاق صقان هلک ًاضعب ؛ روسیربک رتصانع یجابب ًاضعب ههیئاصحا ةیلک
 لوادج ماطر مامان ایک . رویلقار هدجراخ راوزج نالا هنجما یئاصحا ع وضوم

 تراس كنتکلع لناعع . ردهدقلوا عقاو یالوط ندسسو ۳ هروهظ كتهناصح |

 روعا روس هدهفاک هجرد ىز یرلقتسناتسیا E هعارز روما « فراعم « هجراخ

 هاتماقتساوتقد لاک ندلو ر یملعو درطم كنهناصحا دادعازکلای :یبس كنو « هسیا

 شمال دبا هطاحاو نیست ًاماع کوک لوا لوا ؛ ردلکد تراع ندنسلوا شماعالپوط
 . ردىلسر هدیسوا شمال تک هلوصح رکف تصطق و حر هد ابو و



 یسهعوق یس هتل وک اف قوقح دده ۸

 < هلام « ههداصتفا تاساصحا هلا سو « هک ردمرال كل ا فارتعا تیام < طقف

 «تاساصحا .ردهلئسمیملعر نیتح ولو و دیدح و ناعتینألک هدنراعوضومهساسو هفالخا

 هانایسهفظو كنا لاک | یرلتهج نالاق صقان كنامدخ ییدمهدبا افا كتاعش زسددع

 دد تا ےل تنود ل ا ن وا فطوم
 نالو هدزمقتدد شی « كرەليدبا ج نص رلنوب و كج هناس یعش جابتحا تکل

 تلباق ء رار هللا ا ا: هلا كتکلع « تالک ییدرتک هدوحو كلئاسم
 ۳ لب . ری مبنا اقا تل دنا عن رو ارد لا تاکو

 باما كمشود هبهحاسر یرظن هلئسم هعفد قوج « ءرکص ندکدنایب یرارظن ٌهطق
 ۱ 2 را تست تا تابع «هلهج و یار لاما هدرلتکلع فلت الا
 . رولوا زلک نامزرب چه یدودحو دح كوب «یع دالشاب هشقانم

 E AS ها تل ام

 رافحتسا هدتکلعم « هلهجو ار یی راضحتسا هدیناشآ زار
 یناصحاو یلاع» نالو فوم هدهلبا فئاظو ماطر رکی دو نالا ےرروا ےہ طو ی

 كعد جابتحا « هيلع ءانن . ردشا | ینلاح ترورض هدزعامز كمریتک هدوجو «رلنویسموف

 ا تثه یکوب هوا لوا « تیرو رار هدنفع هرباسو یە رد « ید

 . ردیا هجون

 : ینیبعت كنیاصما مماو

 «هروک هنفیدلوا هعوم تهر نالوا کر ندماسقا و ازجالئامو سناحتم هلک

 : ریاسهلیدبا فیرعت هوش « یناصحا دحاو »
 < هکردنرابع ندنماشتمو لثامم ۇزج رہب نالوا ریرحتلامزال كنەلتك ایو هبلک »

 ۳ او دادو افا اددعو تفوص وم هلل فاصوا لرتشم

 «. رولو دوجو یئاصحا عوضومو رولوا ثداح هلتک هحتنلابو هیلک « كردیا

 دحاو « هسیا راو موزل ردق هل هننعتو فیرعت كهلک هدیئاصحا عوضوم ع ونه

 هلا تاسلک « هسیا رولوا ناکما . ردراو موز هجرد وا هلو فیرعت هدكنن اصحا

 فیرعت دادعت دحاو : ریل هلسد ااعقاو . رولو ارجا هدهلحرب ینیرعلو نعت كرلدحاو

 و ی ده رام یادم ےک یدک هلک « هرکص ندا یو



 ۱۰۰ ۶ ۲ قلرضاح یملع

 كنهلک « هروک هلاحوا . رونولوب هدنلاح فصورب فرص ًاضعبو رولوا قلفمو مهم یئاصحا
 لوف ینیدنلو ترورض هنجارختسا كدادعت دحاو هرخالاب ندنواو هدحتو فیرعت "الوا

 . ردیسط كمل دا

 هنناعطقهفاک كتکلعر ونلماد « ناسا یف » رمشب "هلتک « هدنرارب رح سوفن « الثم

 .ردیسیدام لاثم كن اصح ادحاو فانا سفره .ردیسهعوم ته كن اقولخ نانلو شملح رس

 ندقدنولو و :یلیردشارا ینیدلو یاسا دوجوم ردقه ةدام«الوا هدنریرحم سوهرب

 كلل دیا لاصحتسا اهد مئاتنیددع ماطرب رکید .زمل دیا افتک | هللا هلصحتسمتامولعم «هرکص
Eاک انو ۶ هرحص ندف دلم مدنکلعر یبالوا دوجوم ناساردفه  

 «هدهسان هجرد «نکل . رولوا ددعتم ربع EE ردطسب هتک و هلک « هسلیدنا

 . ریلیریدشارا ینیدلوا دوجوم سرش نداق ردق هن « كکرا ردق هن « هلبا سوف ریرحرب

 « هکنوح ؛ ردیئاصحا دحاو رر رافصو و املع طقف ؛ ردفصو رر قلسداق « كلکک را

 ینیداوا فاصوا نلس هنالبوط « نرتسوک هیاشتو لئاع راو . ریلس هنلوا هدافا هلیاددع

 . ردیااضتقا كل دبا دیقوبقعت هدنروص كج هلس هلبرتک هیارآ رب رلساصحا دحاو « نوا
 . ردمزال قعالفصو ناصحادعاو نک هدوجو یمن هست و تک

 . ردلکد لباق كملا ۳9 یدادعت دحاو هغد الفصو و

 الثم :یسهحیت لیلح نالواعقاو « هروک هنفجهلوا فاصواقوجرب هدهدامر «هرکص
 هداخاد «كروت ربع «كروت ا ا «ینجا «ییناعع «ن داق «كکرا «هدنسهلتسمس وه

 دحاو قوح ر هدننروص ا ... شو «لوط « یوا < راک « دلوتم هدحراخ « دلوتم

 ءنههلبا ددعتو ررکت یئاصحادحاو هدا هلک هدام « هروک هلحوب رک هدوجورادادعت

 ءرار اوا لد هدهدام "هلتک هداروزب «نوجم|ییدلک هدوجو ررکت افصو « طقف
 هلاحوب ییئاصحا دادعت و ردیاضرف لوح هدرابناصحا دحاو مهو هدهیناصحا هیلک مه

 ۱ ء. زرلیا ,یسطتو ارحا «ارطن

 «تاثداحءاشا "هلتک .ردءدلاخ ینع هدراهلتک یعاجا رکید «ءرکص ندنسهلتک سوفت

 یکی هایسبالوط رادحاو یکی قوجرب < هک دایرایا تافصوت «ربارب هلغم اق هدلاح ینبع هدام
 یه هلامو راحت ر وما ءهبهنندعم «هعانص «هعارزتالصاح هالثم .رولواشل رتک هد وج ورلهلک

 فاصوا ككرلیدام *یئاصحادحاو «هدناناصحا قجهلوا ر راد همارج و هلم فراعم



 ی-هعوم یسهتاوک اف قوتح 26۲ ۷ ۶

 . ردمزالو لباق كل دا ثادحا رامسق قوحرب هدافتسالاب ندنلئاعو هاشت هاب راتعا

 زوک ةدام « هعارز "هلاصحتسا » رہ « نوجا كنا هطاحا یا یتسهعارز "هتک كتکلم

 مسقت .دوک هرافصو فلتخم « هرکص ندکدلیدیا نیمتو. فیرعت قردلیریدنولو .دنکوا
 هلک ع ون ررب هدندرلنواو یئاصحادحاو دیشح ررب « هروک هفصو ره : یلیدا لیلحو

 یادتا «هیعارز یعام «هعارز تاوداو تال | «هعارز تالصاح و یضارا .رولوا ثداح

 ۱ فرار لا رقص هدفلا هحرد « هرکص ندرامنش
 < همزآ « یادغب : تابوح"« ءرکص ندرامیسق یباسا لا . . ۰ ناشیشح « تالق

 تاوداو تال ازبار هللا هبعارز تالصاح ینو: ؛ریربتک هدوج و رامسقیاتیک ...رادواح
 سل دمزال نو جا یملت ما مش - كعا قلت هدهعارز "یعاسمو
 دعاسم ناکما « هسیا راو یت جايتحا كتکلع .رلاق هدهدارو شيا « هکر دلهمهل دیا
 هلا راقصو قوجر هدهجرد یحنج وا یادغب هداس «.الثم « هسیا ییلیدیا وزرا و رونولوب

 ا ی 0 هر : الرا هرامسق قردمالتسو
 ۳۳۳۳ نا ارز تالا لو ء طنف ولو .هروک هنلاح كعکلع _
 . زامهنلوادع «یناهنا» مه و نالو لباق یسملمباب هدهئاصحا تاعوضومو ماسقا یعارز

 .تکلم ؛رلیدا قیرف هرامسقیب قوحرب هنس هلا هفلتم نافصوت هلزق : هسیاربلسهتسیا

 - ولی هلوا جاتحا هدهمسقتر هلو نوجا
 عجار هبیدام "یئاصحا دحاو رہ هلا قیرفت هرامسق ةدام یزمهلتک ابحم « نکل

 یاصحا ینملتکرب نیعم ؛ردیقوب یاهنودح كنافصوت وب ینمی ك همریتک هدوج و هلککیکی
 « هلک » ۳۹ « یئاصحادحاو » ردقه هدانناززکیدتسیا كمآ لیلح هلا عسا

 < هتشيا ؟ یمنههنلیوس < رددناز ىسەج ردە « یفاک یرادقم هو مزال قعلو هدنتنیادحا

 .فیرعتو ناعت ینا « ییئاصحا دحاو » « هکردو هدیرب ندلئاسم مهم ندبا باجایبح

 . ردمزال قعلوا لح رار هلا كنواو ردرادهقالع هلا

 ردهلسمر هداس ینصوتو نابعت كنئاصحادحاوو تالک ءارظن هراحقتستاتسیایسا
 یکسا دوجوم دناع کوب « مکه تن . ردنرابع ندنتعنص قمروص لاوس هدنابناصحا هلمو و

 هک اولا ا کورو ااو قوحر ندیااافتک اها اا كودو یار

 : ردمرال كعا لوف یراساساوش الوا هدارو « ارظن هز



 ۱۱۱ قل رضاح یملع

 هتندوجوملقتسم بوبالوا ترابع ندفصو رایاصحادحاوندبا بکرت یهلتک س ۱
 یرورض یبارجا ؛ زام اق هلغلوا یلهدناف للحو قیرفت راهسیا زر اح یتبهام یدام «كلام

 تاساصحا رک وا وادا « هساس هلام < هیداصتقا تاساصحا د « هتک . رولوا

 . ردقو قرف هدهرا « نوسنلو رتئادتم ههرناسو هبهقالخا

SECدحاو ندا تک  Eجام  E Eهلا رافصو «  

 لاحت «هسااندهفص و عاونادىقلامزال هحسکر ه «لسپسیراهدافاو ققحمهسیا كج هد اددعت

 راد قرهالووتوا راتو «هحنلیدا ثبشت هناناصحا اي .ردهدلاح ترورض هس قیرف و

 هطئارشو نامز قفاومو سانم اهد تبشت هناساصحا «دوخایو یلدا لاخدا هنجما كنالک

 كما ترشابم هریرح قرهقارب یفاصوا نالوا ندنسهیلصا رصانع كمات عت . ردلمنقارب

 قوح ر كراتبداق «هدلاح ییدلبدنا دع رب رحتلامزالك رلکک را هدنتکلم ییناع .ردقل زسانعم

 هدککرا .ردقلشور, یملعلو و ندلسقو یرامال دبا یتلت هدننروصری رحتلامزال ندراتهج

 یسملع مبّتت كتکلم هدهدنیداق « هسیا زئاح ییمهاهن « هدام فاصوا نلیروک عستتلامزال
 هب داصتقا « هلام روما « هلدع ۶ دام - ودم كل دا دع هدمها نع راتفصو نوح ا

 : ردد وج وم یاناصق یناسا یک هدند ی رافد ا

 دحاو « هرکص ندکد لیدیا لاخداهنیلک هرئاد ًاماع یسهیلصا رصانعكمات عبق ۳
 < نمهلیدیا در ملقلا فج « هدناز فاصوا» كجهلدبا بلط هرزوا كم دیا ذاختا یئاصحا

 < هلبا رخا ربصت «رولوا كجهسءلدما را ا یسهمظعا هجرد كنهلومام ءدناف « هصاخاب
 تیرا اهد زارب هسنا یل ادا فاطم و رش الع تیو رخ هرم تا

 هلبالوط ترورض هش رلفصو ضعب نایروک یک دناز : یسانعم كنوب . ردلباق كمتک
 هدنقح یعون چ وا کیا كیادغب هدنتکلم یلنامع « ال . رارربتک هدوجو یئاصحا دحاو
 نیراهت 9 ددو <6 نام لسمریغ ءم ءكمروک موزا هغل تامولعم

 یو بقعت كمهتسيا تامولعم هدنقح هملکتم هنسلاو هقرع رصانع « كمردا قیر

 یلدا قله
 «هیرادا ترورضو موزا اماد هدننمتو قیرفت كنناصحا دحاو رب

 تیشتم «هقبقل اف . رد دكا اعا قمشلاح کا هللسلح قرهشوق هدنسهقرا هبملع
 ةد كلاع یار فرص دوخایو نوجا هدنافرب وکشم ایوزآ « هجنولوا تلود یئاصحا



 یسهعو# یسهنلوک ان وئح 2 ۲

 ٤ ا یرللاوس )»تک و ها ۳ تاسف ی وتح ربغ ین داف یک «نوجا یرظل

 .ردلکد ییغوط هدكيتل | قالغعا یرالودج و لاکماینیا كرد لوح هلضف یرللودج

 رود ندتقد رظن نامز رب چیه هطقوش دەبا هر ی کک ناسا چ وا وب

 : ردلماماس وط

 ذخا مه ء هقدترا یرادقم كرالأوس هلبا رخآ ریبعت « هکدشلهدایز رادادعت دحاو

 فرصم هصاعاب هو راشیا چ وکو ربغآ اهد یسهنک ام تایئاصحا « ریشاجوک تامولعم
 یسیناصحا عت كنهلتکرب قلنویلیم ۷۲-۲۳ یکز متکلم هدنریرحت سوف رب ءالثم .راترآ

 ابرق « هسلیروص لاس [۳۰] هتیرپ لاوس [۱6] هرزوا قلوا عجار هدرف رم نوچما
 شملیپاب عین هدنقح یسوف "هتک ینا قرهلل | باوج بولیروص لاّوس نویلم [۷۰۰]
 «هدهسیا ردا تمدخ هلاک |یناصحا عبث هدهموم تروصیددعت كرالاوس .ردقجهلوا

 دارا اصحا دعاو ءارظنهتخیدلوا لع قدا افتک | الار [۲۰] هروک ةه رضا لاح

 فرصمو ربات هرک چواییا ندنرظن ٌةط تعرس یشیا قمراقح ه[۳۰] ینعو ًافصو

 . راراپ کا لو یهنزخ ردق ههجردر نه کوا هدهساکد ردقوا ند رظل هطم

 ۲۳ یو ین اس ااور دمک ام مر ۶ ٩ درونی كعد یب

 هدنراتکلع فلت كنابوروا « نوا هاو هقالخا - هلام هداصتقا تاساصحا

 رللاّوس هلبوا هدر لیاقم کو « طقف . ردلکد قفاوم كامروتوک هیرلبا ردق ینیدلوا

 رللاؤس یک وب هداقصآ هدهنو اپوروادن « هکریلسهایدیا دع مزال یساوروص ايو ییلیبهیروص
 3 6 هدلاح ییدم ا ر ر وص اف را ES RC هحرلاروا ؛ روو

 كامرک تهدود یسساس کا زونه یکلع لناتع + رولوا یہداف كرلاوس یک وب
 «هلتهح ییدتسیا كا ت تلولبح رلهعلام قوحرب یجراخ و یلخاد 0 یدولو هرزوا

 دخا هساصحا تامولعم مداخ کما تالربهر هز ا همروبع ت

 هروک هلاح و ا ندراهللسمقابح : کا هد ؟ردهلسمر مهمتیاغ کاو

 اب سا رانا یتشلع 4 رلاوس ناو هدسامطق نکا تن راتکللع اور را

 جد ر
 هدایوروا راد هبهساس و هقالخا و هیداصتقا تاناصحا رار هلا سوف »

 دحاو و كره ىلم لكسر كچهدنا نيمطت ىزا حا مز هرللاوتس نلیروص



 ۱۱۳۰ قل رضاح یملع

 قعولوا فیرعت و نیست « كرەليديا تکرح قیفوت هب یئادتبا ساسا وب رایئاصحا
 نسل E یرادادعت دعاو نارك هدوحو یراهلتک ء هکر ولوا كعد « . ردمزال

 ًاملع ییهلتک رب قرهلوا درج « و : ردلکد یفاک كملبا فصول هدنروص رب یمشو

 نرو ا و هدهد رک مز ۶ ندداتوروا۴ نودافسا۶ رد ی
 هدزمتکلم مزب زب « هفظو یئاصحا - یملع » «طقف . ریلبهلبای دام لیلحت ء فیصوت

 یهداروآ تالسم : زنا تاک | تو ها E نتگات وتو ی

 زم دنکق رءایتوط ندتادب هلئسم هدهدزب . یلما لدا قیطتو دیلق اع هدز یلح ةحس

 ندنفرط یلاجرو یساملع كرلنوا < تفك لحوبو . ردلعولوا لج تاذلاب ندقرط
 هیبوق .ریلیبهلک هعوقو قرهليبا امام رلنوا «هسیا شملییرل نوچماهلئسم لح هدنراتکلم
 هدهدنسهانسمینیبعت كنابلک «هتشیا .زامهنولوا نیمأتهبا همحرت ان رامکح «رارطس ضعبو هی
 هرادا ته یئاصحا نلیدیا دای هليا یمان « یلاع نویسیموق » هلهجو یتیدلوا شع هلبوس
 قیقحتل |مزال و یلهدناف نوجا تكلم هدنقح « رادادعت دحاو » كرهلک هدوجو كراهملعو

 یهرومشم و هلوادتم "هلئسا « ا بوریترآ یتلود فرصم « ینغیدلوا بولوا

 :ولبا تدورض یک یال یا قنات سم نا

 : ردیلمالودونوا هدتهج وش هدنسهلئلسم یش ریدتاددعت كرااصحادجاو « تیاهن

 قرهلوامجار هبئاصحا ع وضوم ره « ارظن هنسهلامو هیرادا « هیملع هوس كتكلم رب
 هلام ايو دام زکلای یرادقم كنو ۰ ردراو یسعسط دحر كرالاّوس كح هاب دیا دارا

 هددلبرابتعا یتیماعو حوضو كنامولعم قچهللآ ء ادعام ندنو ؛ ردلکد دودحم ندنتهچ
 تعرس « رارا فرصم مه « هد را رللاّوس « ینعی . رددوحوم ییط دح ر هدارو

 ناکا مام رخو کھ 6 کنوح ۰ رالشابنکماع ور وک تصطقو حوضو « هد مهو رلازآ

 « هدهسلیدنا طارفا مازتلا هدننابناصحاتعارز ءالثم . ردلکدیحاص تامولعمهدهفاک هجرد

 هدنتح یعاسقا لات كنقرع كروت « دوخایو هسایروص یفاصواو یسهلات عاونا كن هل زق

 هطقن هرتاسو رلهحهل « هلسینالوط كل دبا مازتلا یلاصحتسا تامولعم احا لاح همه

 ناصقن "امعر هت صولخ « هلیرابتعا تلاهج الوا : هسلیریدشلهدایز تایسق ندنرظن

 یرلباوج « هجشولوا هجا قوج رللاژس « رالشابقلرسدق : ابنا 4 رولواراقلسحوضوو
 هنرزوا كللاباال هدر ندنزو یفازسناکما باوج « ردعام ندقدالشاب هکمامهلیریو مات

۸ 



 یسهعو# یسهنلوک اف قوقح چ ٤

 هنمالوا روم یئاصحا شیتف «ندننجهترا یفالکشم قم لای لورتنوق « هصاخ ابورولوا مضنم
 در هتندخ اماع كنسوژرا قلا تامولعم مانو قوح یلفوح كربلقس ..زانوط زو

 . روا لس ارت < کر نالاب صفات تموم نام.

 یرادادنت دحاو نوحا یرلهراد تاساصحا « هسیا لا هتقد رظن هجشربا تهجو
 اهد تاقرب ینیدلوا مهم ردقهن كنل راکتریصب و طابتحا كج هبرتسوک هدفصو و نیت

 فصو چوا رزوا قلوا طیسب كي كرابناصحا دحاو « هروک هناحاضیا وب + ریلیشالک |

 : ردمزال تا لوف یکم موز هبیساسا

 یک انق «ینا كج وک كوو . ردیللوا دعاسم ههیددع ءدافارب یئاصحا دحاو -۱
 ۱ 5 هد و ناععا اا یفالفصو هجاهداس «ملتک یا جاو اا
 ققحتم ینیداوا مداخ هنلاصحتسا تامولعم یلهداف ةرادا و ًاملع كنیاصحا دحاو ۲

 . ردلملسهلبدیا فیرعت هلا ح وضو و تمماع یئاصحا دحاو ۳ . رداللوا

 ا یمان ےن قمروص لار یربندهنوا «هکردآرظن ههزباتم فاصوا نالیاص
 ؛ ردش دا لوق راهدعاق یا هجور «هرزواقلوا عج ار ه یئاصحا دحاو

 ٩ ناو هصف لاوسهمف  aاس ی لاو 9 ۱

 بابرا یک رلسهلر و باوج یرغوط و قحا تیاغ نام قبحا

 نایالوا قیجا كراباوج زامایشالک | ۰ ردهفراعتمر نوکو نوا شب مومعلا عو لع

 ا تک رم یاس ر اکا رازکت ماد ییا تان ندرللآوس
 قجا رکف ییدتسیا كما هدافا ت TT نمهدیا عضو لاوس
 وارد هدرللآوس نایالوا قبجا ؛ ردلکد هدنقح كمناراظتنا هباوج قبجا عبطلاب « هسزعلوب
 .راحا لوب رب اف كي نوح ارانالواكج هر وباوج و . ردراو ناکما هریسف ولرد

 زکلای ءدصقم ندنسهدعاق لأوس قیجاو هصق کردا دنا نظ ندناحاضیاوب
 رس ناصح 0 ها راتعالامعتسا هلک ءیمب ردا یلکش دنا لاو بت
 تاذلاب مه «هدرکف 2 «هدرلهلک مه قل هصف « قلقحا . روس هتسیا ا ها رادق

 . زنا وا دلم

 تبشتم «هکو لاح ۰ ربلک یرلیا ندنفلنوزوا كلأوس هعفد قوح ینلنوزّوا كياوج
 «هکرتسیاقلو یدنک هدنسوشراف باوجرب نالهجست هلبا « یخ » ایو « توا » « یفاصحا



 ۱۱۵ *& قلرضاح یملع

 هشيا هسیا رولوا قلرطس ییا رب یلباوج . نیساببهدیا طبر هددع بول هالبوط یرلنوب
 ءهصاعاب # ردنللوا هدافارب تالهک کیا تیاهن دوخایو للوا کرا باوج ؟ زاماراپ

 دصقموب .ردیلقلوت شم دیا نیمأت یابسا قفل | باوج هدزرامرپ نکمیعاجراو طبر هددع
OTنسل تلطازوع لار  Nقعاع دبادارفا رکاب  

 یک یراریرحت تافقسمو یضارا «عیانص «هعارز تالصاحو سوف نایدبا ارجا كرببدیا

 كنه داصتقا تاششآیصوصخ و هدهبراح هیرادا تاناصحا «لکد هدهناصحا همظع تاثشت

 . ردساسارب مهمیخد هدنرابفارونوم هلناع یتحو هدنسهناصحا تاارجا

 2 دعو تفلاخ مدع و تسفع کس

 تفلاخح مدع ههیعیم تاداتعاو تیاعر ههقالخا تعفنم و هبهیصخش هیدام تعقنم

 كج همروشود ه همش «كجهیوکروا یهسک رب چیه كرلاوس نالیروص یسهدعاق
 . ردهدکع اتاطیتسلوا هدلکش

 كوو نالوا مزال كلدیا ارجا سام هبیرغوط ندیرغوط هلا دارفا « هصااب

 یرضوط «هسیا رولووط هجدارفا یسح تفلام ههصخش تعقنم هدهباصحا تاثشت

OEرشللکشم  . 

 « الثم ؛ ردسانم قمح اق هلتهج ول ندقمروص رالاوس كج هروشود هب همش ینییاها

 ینسهبمومع تمق یسهصخش تورث كدارفا هدتکلغر قرهلوا قفارتم هليا سوشا ریرح
 كنوقرهلروص لاوسرب هيد «ردهنیمیق لزککلمام عبو هسریلب یسوزرا قمزای ید
 یکه الوقوف قح تاک یه ندلاوسو هسلقاژ هدارفا هد لووت وفلراح ر رخ قاوح

 هدنسشراق رللاؤس هبوب قلخ .ردتیفکرب راکشآ كي یجهبهلیوسًانسق او اما یتققحو
 <« قمح اق ندکر ووردیا نط ییغادنلو هرزوا ی تر دراکر و 6 تورو

 هتققح عطلاب باوج کجهریو و رالقاص یتورت « نوجما كموروک وقف اهد ًاطابتحا
 .زامالوا نراقم

 رلهناخ ارت ا یر شوق هدراتکلغ ضعف یو نان را

 رب رحم هلیراتتعا ع وو تماسج یددع كرلاجابو یرلوباق هطوا ء هر « یالمتشمو

 « قجهلوا شل ریو رارق هجتموکح هنسسأت یسوکریو هرج, وباق « هدنکبدلنتسیا كد
 ثدشتم لاحو < شا ققح هرخالاب ییدلیدا ارجا تابمتک هدساقم كوو كب هلساهذ



 یسهعومم یسهتلوک اف قوقح دد ۰

 -هدرلتکلح نالوا وشموقءز - هفع ارواط راکطاتحا اهدهدنرللاّوس اروم یراناصحا

 .ردشعا قوس

 هنب یموزل یساعوروک یکروئوقوط ایو یسماعوقوط «هقالخا تعقنم دلرللاوس
 I ار عام ce a ردو
 كتلود ؟ ردلحعان « نوجا ینجهمهلوا هدنتحن ناکما قلا باوج یرغوط هدنلباقم

 ا .جنسل الا هچ سود 2 اک ررطاخ دراو ینمروص رداوش کو اتاد

 مه «كنتیفک« نس » هدنریرحسوفن ءالثم .ردیا رادهتکس قح یشیا یفلوب كنهاشوب
 نده رو رض رصانع هدنمو زا یسارجا یوهلتک عست «یسمالس قرهلوا عجار هنس داق مه «ککرا

 قلوروصیباوس « ردحاق رک : ندقحا قرلوا عجار هسک ره «طقف .ردتفکرب دودعم

 غارفا هنیزرط « زکیدغوط هدهنس یناه كرهلرروج هنسرت هل ؛ردلکد طابتحا قفاوم

 هلکملسن هرک واینیداوا غلاب هحاق «كنس»ایوک هلکنوب .ریلیبهلبدلازآ زار یندش كل وسهسریلیدیا
 ۱ کا و ییدلواارادهقالع تود این كیهسمک اخف یار
 یداع اهدیننظ «روللبدیاوحتسج را رسا داع هتنرلهلناع دارفا هدزب هصااب «ارظن هنسهلئسم

 .ردلعل | هتفدرظن نکما امهمتهجوب .ردراویراسهر هلناع كجهدبا هدرورپ هاسهدرللاّوس

 هدنتکلم داع یمکح ءردلمالوا یهماش تفلاخ ههنیدو هلم تاداتعا كرالاوس

 «تیلوهح ماع یراقداشای نوکو كرانبذاق هدزب . ردهلئسمرب نالوا زاحیبمها هرورضلاب

 فسأتلاعم هلا راطولبو هدرپ فک قجهلوا لئاح هنیرارظن ذوفآ ید كنویئاصخا
 هنرزوادغا «قلتیداق ناروط قازوا اصنخشندرلرظنیجگابایهدزمتکلم .ردولوتروا ن الا

 کعادقوهدافا هلبایرللو یو تاذلاب هدنروصرب هباشم هرلککرای رابدامفاصواو الع

 ثملع گرذرتسوک عالم یرادا شور هدرا زونه « طقف < ردروح ًاملغ ًاکمریدتا او
 < ٩ را ال رطندشیداوا هدکعاقسطتشاو شاو «هکدانکو ضهبوسیقردسب «یتالاطم

 ۳. را ا فا د وا ررر سوخت
 تیمومع هلیا یسهصاخ هسیاق۰ تیلباق یراهحیت ریرحن و هدکلدبا عاقا قرف هدنسهرا
 نلبهلیدبا لمح نوجما رانامز تقومو یانتتسا . ردهدقلاق مور ندنسهساسا تمص

 .ردهدکلدبا مازلا نوجما قمالوا یسهئاش تفلاخ هي هلم تادایتعا درحم «رللاح یکو

 نره ند رللاّوس اسا تشآ . ردهلتسم رب چ وک قمروص لاوس : هصالخ



 ۱۱۷ *#& قلرضاح یملع

 هنر رللاوس قجهشوص هساوهو فوخ « كجهمروشود هههش یدارفا ؟ رینالیوخ
 هسسومو نیملعم ها ءا الا میانصو تغارز بابرایرهش لد و رک «یملیشیلاج
 راهدافازرط مداخ بهم یننیمز موت «قج هلوا بیس هفعالقاص یلاوحا یتیاقح هج رابحاص
 .ردلاملنچاق ندقماللوق

 .یسهدعاق لاوس یلموزلو عبات ربغ بیصخش ریدق - ۳

 ربادههلتسمر «نوسلوا هسیا رولواقاو ندنفرط كىك یسالما كنهئاحا لاودخ

 ةرادا هحنلود رللاّوسوو قمروص لاؤ هدزرط كج هلبءب ریو باوج ولردرب قا
 ندنراباوج كرالاژتس غبات هبیصخش ریدقت .ردیا اضتقا كللدبا دع مزال ًاملع ةخاملعو
 ربدقت .رولوا قفاوم كنا دع مزال ريغ یرانو ندرظن ٌهظَت .زامالوا لصاخ هدافتسا

 ؛ ربلیناللوق رنک الاغ نوجا یوم فاصوا نایت یسهدام تاسایقم « یمخش
 یدام قیتسناتسیا .یک لا لا تینونع مدع «تیئونع «قلولصوا «كلبت « قلناقسشیلاج
 نکم ینصوت هلبا هیمطق ؛دافارو یرهاظ كرهلتک یعاتجا «نوجا ینیدلوا یددع عین رب
 راد هراتهجو ؛رذنآ تیافک هدضقم «هیا رلیدآ قنطت هدهفاک هجرد هسراتهح نالوا

 « ًارظن هنباهذ یتافک مدع كنبرصانع یوالتک عش « هرکص ندقدلل | تامولعم یددع

 « تالصاح : هدهعارز تایئاصحا ءالثم .ریلسهلک مزال کلب كمروتوک یشیا هتیرد اهد
 لنامع « هبددعتامولعم دنتسمهتباث سایقمرب كج هل هل | هدنقح طاتاوداو تالا «یضارا
 دع شمامریتک هذوَجو هفاسو هفاک رضانع نوجا یعان عت كنسهعارز لاوحا یکلع
 قفل هدزانشت یک ه هدیرابا«یراقدلوا بواوانونع ندنرلکلنم راح «هدهتنلوا

 یدامو یکی هنامولعم دوجوم باوج قجهل | یثراق هلاژسوب « هسابروص یرلکدتسیٍا
 هنناژالباح هلباینلولصوا «هنکلانت هللا ییناناقشیلاح كەل هدراتکم .نهدنا هوالعیثرب
 « هلیهتسیا قملسالیوط تامولعم یئاصحا «هرزوا قنلقار تد هریدقت یصختش رناذ

 لوط « یرلکدمهتسیا بویتسیا كملوا نکیا ریایدیا ربرح راراکب هدنریرحم سوفنرب
 راثشت عونوب : هسلینهتسیا قطریدشارا یرلکدغا بودا هدرور وزرارب هلو كرانالاق

 ارظن هکما كج هلکحو هفراصم كج هلیدبا فرص نوح اكنون «ریارب هلغماملاق زسانعم نوتسب

 كج هلریدتا نارتقا هبهحش رب هلبا هدافا یددع . ریلی هير دتا ددعت رالاثم .رولوا هدوهب



 یسهعومت یمهتلوک اف قوقح د ۸

 جاور رهظم هدایز لا كنىصخش ردقت راش یک وزراو قالحا فصو « كنر نالوآ

 . ردمزال "كنا تقد هراهطقو نکیاربلب وص لاوس <« نوجا ینیدلوا راعوضوم یغیدلوا

  یسهدعاق هدعاسم هنسارحا شته --

 ۳ ریرحر یصوصخ « كرك « یی هاوط جدا فا 2 رعماتاوس

 ندنقفرظ یرادارومآمرب نلیدا گنظوت هد | هناصحا هفظو " ةممض هنسه رادا هفطو

 5 هراع و ددع هلسوک ا . ردمزال كعا تقد هداعلاقوف هطرشو « نسلیدا الما

 اک ابو رر رر قادرفم «هرکص ندقدلیروص لاوس رب ۰« هرزواقلوا هدشاب لاوس
 و كل دایوس هح را ع وتج ِ ف ندک دلیدایوس الوا تادرقم ضعب ايو كملمهتنيا

 رر رر « هرکصندقدلوروصیسهل اع دارفا ع وم الوا « هتسراسنر هلن اع .ردبتبم هدصقم

 عورنمریغ « هرکصندق دایروص یسضارا ع ورم كنهحان رب « كمل ریدتبا دادعت دارفا
 هلکمل هتسیا هموادم يغ هلط .«.هرکصندقدلوروصهموادم ٌهلط « كمل دبا بلط یسضارا

 . ریلک یرلیا ندن نیمأت یثبتعت دصقم كمل ریدتبا دق هشربا هبلط عومم « ربارب
 شبتف . ردنراع ندلاوحا ماط ر طسب مداخ هحاضیا یدصتقم ربلاتم وب نالوا باا

 رللاوس هنارهام كب « هثدلوا لصاح هکلم هغمروص لاوس هدنروص قجالوا رادم هتسارجا

 یراقدلوا طو م هجرد ه هنیرلهفظو كنهناصحا نیرومأم هلا راباوج نانل او یلیروص

 دا نم تساو ل

 ۱ ی ا یا رک ي استاد
 ندنراششت و ریروک ینغیدلوا نکمایو چ وک كنوب هدرلهستسیا كل وس نالا هرکص «هسیا

 یرادا اا .رداکد كعد شهلا ًاماع هلکنو کوا كنهعدخو لح اعقاو .رارگزاو
 ۱۹۳ 0 رو یددع ییاهيم لا الدرع یماه,نیرومام هدراقتسناتسیا
 ۱ ی ها یاد رک ااو د کک ندک درو ردعتو دکن لتدنهیفد
 اطعا یبهماصخا تامولعم نالوا بولطم هاا و ل هالك | « هدلاح ینیدمارغوا
 نوا و رالشان هعمرودیوا « هبقو هبزادا تالحس و تادوق لمکمو یباسا.كج الا
 یربادت زککیدلبآ عضو نوجا یسارجا شتفت كزس کر ورود وا - ندشفد  راع

 1 رلک هدوجو هدنهباس هلح هنن رله ددع تنزاوم لحم « ینعی . ردا رزو رز

 هدنراقتستاتسیا او هلام روما < فزاعم لا یسهعارز تایاصحا یتکلم لتاغ



 ۱۱۹ قل رضاح یملع

 هنسارجا شیتفت « هرذوا قلوا عجار هنیرومأم فک « هدکلوروک موب لک صثاقت وب
 كنهلح ءطقف .ردهدقملشالک |ینیدلوا نکم هدكي كنهمروص لاّوسیلتحالص لاحهمم
 نالواكجهرو تامولعم قرهلوا دنتسمیغ ههبدام تاساسا « هلس هسزامل| نوتسب کوا

 ءنوسلوا هایزاتعا یا قوس کمر دن وشود زار یا ردا اما رود
 لقع هلهو . ردلکد یشر زا هداف و ..ردراو اف ه كنهمروص لاو. دیر ۶

 كل رلنوا « هسکج هلیدبا قلراکهلبح ندنفرط رانیمهدیا هطاحا ینفرطره كنم یرارکفو
 هغمالب وط یهمادتا تام ولعم ااا رولوا ددا كوو كتهجحو « هنسملس انالاقاب

 ر كجا فن < هال ی راطخ یو رج ۶راه
 .ردتنعرب كوو یشلو هدنجمایدنک كرللاّوس كتلباق

 ۰ یسردم تائاصحا نونفلاراد

 یرشذز . م

 هتک م ےک ص





 نوفا

 یر رای
am۲ اس ۳۳  

EEلوو  

 نارا ندنرظن ةطقن تادهاعم

 و

 و

 ىسەقوەحو هب دهع تعض و كساحا هدنارا

 كنارا نموشموق هدمظع لادج وش ییدمروک ردق هیدمش كنهرطضم تیرشپ
 ن هلکیا دنا یرارجز یوق كا كلدادتسا هجرلهئس . ردلْأت نایاش kê «لاح ینیدلو

 رهت سواک یهدناخاد «ناربا یللاوز نابمالوتروق ندنسهحش كتلاهج شهدم كا و
 هسور هبا هرتلکنا . یدشود هنسهځ فوقسومو زیلکنا نکیا هرزوا قلربص ندملظ و

 .یالوا لصاح راکفا فسا نا مش هدوق هفطم ی تارا
 زعوشموقرب مهم كي .ردوب همانهدهاعم ندیا ماعاو لاکا ی رابداو تکالف كناريا هتشیا
 ردق هبیدمش كنارا . مرناص زروح ههعلاطمو بقعت یلاوحا كناریا هلبرابتعا قلوا

 كما ع متر رظن رب هادهاعم نیا سع هلن مرا تو
 هسلوا هدناف بجوم كللا هلاطم یتسهقوقحو هدهع تعضو یهدنارا كبناجاو

 هدنشهزا نم رک ردق 6 ءزابامز دلوص افت سا هرم ما هو
 لبا هراس لود هرکوص ندکدلبا عضو هبهعلاطم شیپ ینماسقا مهم كا كنادهاعم دقعنم
 قفاوم کما رکذ ینسهساسا ماکحا كنبراضمب دادعتلاب ینادهاعم ییدلیا دقع كبارا



 یسهعوم یسهنلوک اف قوقح 58 ۲

 هرکوص ندنققدت كنسهرادا و هللدع تاسسوم نارا و ندنسهعلاطم كرانوب . مدلوت

 . ردیا نعت تعضو و قوقح یراقدلوا راح هدنارا كيناحا

 هدقعلوت هدد نازاغ دوش ناطلسندناس اخلبا ی تیادب كن همناعع تلود «ناربا

 هلا همنامع تلود فقاعتم یو و شعالهحراب هدد كولم فاوط در تدمر . یدا

 هلسههرام ناریدلاح هدعبو هساس تارا ضعل "الوا قرەىلشاب تاسانم ا نارا

 تانفرط ءراهمان هدهاعمنانلوا دقع بفاعیرلنو . ردشلک هنادم تابراخم قوحر اهد

 یرکیدکی كنسهعبت نیفرط هدرانوبهدهسیاشلوا رادم هنیعت یتسبدودحو هیساس تیعضو
 فداصت هناشرصتو ماکحا راد هبهقوقح تعضوو تالماعم یراتجهلوا رهظم هدنکلام
 ندعلار داص ناطلس هدنسیرم رات ۱۰٤۹ ضەدهاعم كلبا هلا نارا . ردشمامهل وا

 نفرط یماکحا هجىلشاب بولوا تراع [*] ندنوناه همان رب نلیدبا لاسرا هب فص هاش

 هدنراقح ندہج ماو مارک ب احا راسو نیزک رای راهچو نیعت یدودح كنکلاف

 و هدلوا تکرح رب حلص ریافم ندنناج ناریاو هصوت ینسمهلرو نادم هغلزاردنابز
 . رد رابع ندا یتفحهلوا تیاعر هدوقو طورش ندفرط

 ۱۰۵۹ هدرهمان هدهامم نالوا دقع هد ۱۱9۹ و ۱۱۵۹ و ۱۱۵۰ بقا
 باحصا هضرت « هنسهلر-وکرومأم رب هدهنس چ وا « هرایجاح «هتسلوا ربتعم كنیدودح
 ۳ و E I ۰ هتماخا ترک و وشر صف مهار
 . ردشعلو جردنم ماکحا ضعب 9

 نشودهنلما هدافتساندتعض نالواضراع هب هسامعتلود یالود ندنتماخو كنترتفمور

 هدمورضرا هد ۱۲۳۸ و شا برح نالعا هزعلود هد ۱۲۳۹ هاش یلعحتف یهاش نارا

 ماکحا هلا لود نارا . ردشلریو تباہ هبرح هلسهما هدهاعم مورضرا نانلوا دقع

 .ردو همان هدهاعم كلبا نالوا دقع قرهلوا یواح ین همهم

 هدساسا .ردنراع ندهعاخرب وهدام ید « طرشر « ساسار « همدقمر هدهاعم و

 ا كا دودح ندیا ررقت لا همان هدهاعم لک را ۹
 یسهماقا ناعم صخش ندنفرط « یسملقار كنارسا « یسهداعا كرلبرارف هليا ماکحا

 هدهامم هدط رو یطوط ی رو رم كنرهدام مارک باحا هضرتو ( ردنهش )

 . ۲۳۱۲ - ۳۰۸ ص دلج « تادهاعم هرج اا



 ۱۲۳ ۶ یسهدهع تیعضو كناجا هدناربا

 یمیلست هن هنا تلود ردق هنماتخ نوک شعل | كنرارمشو هعلق ینامعءیسهمادا كنهمان

 .ردشلدا رکذ یتاصوصخ یساطعا تالوک ام هدلوب هارسا نالقارو

 موسر قالشبق و قالبای و هتسماملوا هلخادم هسروما ناد کو دادا و دام رپ

Eردرت ادهتسعلوالحهرباماب هدنسهرا ازریمساع هدازپشهلنایسلاو . 

 هلرلنوب ] هدهدام وب . ردتحاب ندراجتو كرکو هیناربا راوزو جا : هدام ینکیا

 ندنرلجما و یتراظن ینا نواه ٌ؛رص یراعازت ندبا نوکت ( كنسرابجاح ناربا )
 . ردراو دق ر هد [ هلق تیّور هلتفرعم یرادمتعم

 ظفح هدنساننا برح «هدام یجنشیو هتیرلتریشع یلکنسو یئاردح : هدام ینحوا

 تافودل والب هدنکلام نیفرط هدام یحنتل | «هتسهداعا كنلاوماو اشا راحت نالوا فقوتو

 كم ریدشکد رب هدهنس چ وا ره هدام یجشدب « هنیراهکرت كرانالوایسعرش "یصوندراندیا
 شمع هنکلام نفرط هدنساننا برح و هنسهماقا رومأم ررب هدنکلاع نفرط هرزوا
 . در اد هنسراوفع كرلنالوا

 ندنفرطو یلدارظآ فرص نده رح تانمضتو تاعیاضو ه وصغم لاوما هدهعاخ

 یناصوصخ یبعلوا بانتجا ندناکرح هدقعنم هدهاعم فالخو یلردنوک راحلیا هتروا
 ۳ ردر وطسم

 [ ]هد ۱۳۹۳هدمورضراهلبا هاشدمت یهاش نارا هدنتنطلس نامز ناخ دم ادیعناطلس

 حرصت ا یح زوقط كي همان هده اعم و .ردشعلوا مظن همان هدهاعم ر ینکیا

 نالوادقع هدمورضرا هدنسهتس ۱۲۳۸ صوصخ ابو هشاس تادهاعم هرزوا ینیدل وا

 .ردشلدا اقا یداوم نالوا مت هللا هرضاح ٌهدهاعم كيهمانهدهاعم

 رهش هر و ههساْهع تلود كنعاحنس ناهذ یعاکحا هحیاشاب كنسهدهاعم ۳ .

 بصنم هزنکد كرعلاطشو یت داع هناربا كيرعلاطش راسي بناجو رضاةریزجو یردن و
 كانمراهنفس نارا هدروکذم رهن ردق هنعضوم قاحتلا كنیدودح نیفرطان ندلح ینیدلوا

 ناریایرارفو یعوسر راعمو یتیم رارومأم نوجمادودح دیدح و یرفسو ریس "یتسبرس
 یساهداعا با هجو هقاش تادعاعم ,هرابرازف هزکید وا نیسهماقا هدهتسور تحت رامدارهش

 هدا كلا تنها E ا قوت

 یمکح وش قرەلوا یتسها كا بولوا یواح یاصوصخ یک ی

 [ ٩ ص ۲ ج تادهاعم عوج 1 [۳]



 یسهعونش یمهتل وک ااف ,قوفح >>

 هد رللحم حج نلک مدال ك هسامع كلام ادعام ندهرونمو هسدم همرکم "کمر :ردب وتح

 هباحتم لود راس كراردنپهش ویو یسلیهیدبا نعت راردنهش ندنفرط هبناربا تلود
 نلک مزال كنهبناریا كلام و یشوا رهظم هنازاتما ةفاک نالوا یراح هدنقح یراسوسنوق

 راثو هعس ندا دشدما کلام نارتاو هدنخن راردنمش یاو نییعتوبصن هنب رال عی

 «.یسنلق ارجا "الماک كنباقتم هلماعم یخدندنفرط یتلود ناربا هدنراقح ها تلود
 هد۱۲ ۸۱و یسهمانهلواقم فارفلت ددع کیا هد۱۳۸۰ ["] هلتموکح نارا هرخ االاب

 هددادفل هد۱۲۸۸ و هناوما لق هد ۱۲۸۷ و هدودح هد ۱۲۸۰ و هنطوطخ فارفلت اذک
 .ردشعلوا دقع راهمانفالتنا رتادتم هه ريت روص كفالتخا تدحتم

 هدناراكنهيناع هعس هلیرابتعا ساسا «تادهاعم نانل وا نایب ةصالخ یراهج ردنمداوم

 هعوقو فرص بوبا تيش و نیم یراهقوقح تبعضو هدهینایع كلام كنهيناربا ةعبو
 . ردنرابع ندرببادنو تاررقم ندبا باح إ یذاحتا لوصالایع هرکص ندرلبرح نلک

 ندنهل عضوام « یازایتما هقبتع دوهع یرلکدتا هدافتسا هدهناّع كلام كراسنجا

 كرهربتک هدوجو رللماعت ماط رب تلود یوق یهو شماغوا هنالامعتسا ءوس قرهقح

 دالا ارا هدهرص یرلفدلوا شیلو هدقمشلاح هعیسوت فهروک ذم تازاتما

 یاس را ترک ییا « زمغلقلوا دودح مو رابرح ندا روهط هحقص هحقص

 ندیا تیسنا هلتراجت هدایز ندنشیا تعارز ًاعبط هصاخلاب و شم لا میسوت و ربثکت یناپسانم
 تبضو كرانوب ندنفیدلوا شمشلهدایز هنوک ندنوک هدهینامع كلام یراذدع دارابناربا

 !روک ییطق موزا هحلاع باب هنتش كن رهقوقح

 نالوادوجومو دقعنمهدنسب یلودناربا هلب|هبنامعتلود انماتینیلاصحتسا دادصقم و هتشیا

 هرزوا قلوا یقابناک اک یماکحا كراهمان هلواقم نالوا ارج الایع مو قدصم هللا تادهاعم

 هلا اسایدشسار دم ناناوب یرظانهبجراخ هدنح را ۱۲۹۱ لوانوناک ۸ و۱۲۹۲ هدعقل اید ۷۱ یف

 . ردشعلوامیظنت همانهلواقم رب قرهلوا یواح یهمهمداوم هدنسهرا ناخ نسحیرفسناربا

 هناکی ندیا تی و نیعت یراهقوقح تیضو هدنکلام یرکیدکی كنسهعب نیفرط
 :رونل وا لاحا 3آ هجور یسهموم ماکحا كيو . ردو همانهلواقم

 هدناصوصخ هفاک قلعتم هتانجو هحنج « تحاق كنهناربا ةع هدهسناع كلام

 تطلس ۵ احو هطباح ا «نابع تلود .تاماظنو نیناوف هر ندبضوط

 ف وو



 امت یسهبدهع تیعضو كبناجا هدناریا

 هبهداع قوقح و تراجم هدننب هیناغع هع هللا هیناربا ةع « هنیراقج هلوا عبا هبهینس

 هنلصفو لح هدهبنامع تلود احم كنافالتخا و یواعد هج اب كج هلسهدبا نوک قلعتم

 تارافلطس ید كامالعاو هنغيدلوا راح یروضح نامحرت دک اظ هداننا و و

 هدر ده ینیدنل وا عاقا كارخا هدصوصخو هدهسلا قحهلوا ارجا هلتطاسو و

 « قلفاصا كرابناربا و هنغجهنلق ارجا ندنفرط تلود نیرومأم هیرغوط ندیرغوط

 ردنهشناری او هن راقج هل وا عبا ه همنامع تاماظنو نیناوق هدنرلص وصخ تعانصو تفرح

 لئا كنیرارومأم نانلوب هدتفص ینیع كنمریاس لود یرلناجرتو یرالکو ردنیش و
 كنسیردنهش ا نار او هن رلقج هل وا رهظم هادعاسمو تافاعمو تازاتءا یرلقدلوا

 شالبنجا ككنهاربا هست ندیا تحایسو ندک بولک هبهیناقع كلامو هنیراتحالصو هفیظو
 هار هعست و هنفج هلو طینتتسمندههرکسعتالدب و تامدخ كرامنارب او هنکج هلک ل لخ هنتفص

 رادهفیظ و كانبراردنهش ناربا هنتبژرو لصف كروما قلعتم همارجو یواعد نوکتمهدننب

 هج هبناعنیرومأم هفلاکتو موسر نانلوا افیتسا ندهیناریا بت ندنفرط رانوبو هنیراقدلوا
 هب هیناعع تبعیت هدنسهر اد یماکحا یلوناق هسنامع تعلات كنهبارتاهعست « هتفج هوا هلخادم

 هیناع هعست نالو هدهیناریا كلام كنادعاسم نالوا شخ هرابنارا « هنراقجهنلوا لوق

 ثدحتم هدنسهرا هیناریا ٌةعس هلا هرئاس هینجا ةعست « هتفجهلوا یراح ةلباقم هدنقح
 هعس « هنفج هللوا هلماعم قفوت هبهقاس لوصا هدنصوصخ تاعزانمو تافالتخاو یواعد

 نیفررط « هتسملقارب هتیراهناخ ردنهشو ترافس نارا آرصحنم كنتالماعم سالفا كنهناربا
 كنسهعسهرئاس هجا لود نالوا هدعاسم رهظم هدایز لا ىد كن رکیدکی هدنکلاع

 ارجاهلباقتم "هلماعم هدصوصخ و و هسرلقجهلوا لئاب هنادعاسمو تازاتما یرلقدلوا لئان

 . ردشلدیا عضو ماکحارت ادتم هنکج هلا

 تراظل هنب مدقم هنس رب ندنسهنس ۱۲۹۲ نالوا یدقع رات كهمان هلواقم وشا

 شعلوا دقع همانهلواقم رب هدزرط و هدنسهرا یرافس ناربا هلبا هجراخ "هاللج

 همانهلواقم یلخرات ۱۲۹۲ رک ذلافلاس هرخ الاب و شلاق دودحم یعاکحا هدهسیا

 رب مات یعاشا ندشاب««مانهلواقمو هحنل | هتقد رظن یسهموح ماکحا . ردشعلوا اضما

 راس دقعنم هبا هبنجا لود هلیراتعا قلوا عماح یماکحا لباقتم کای ردن ویسال وتباق

 . رولسهلوادع ینوسالوتماق كوص لا كنهسنانع هننس تموکح«و ریلیربا ندرانوسوتباق

 اغ :نافمو :دوادحم ءدهنیا ولزا عدا ال واع سارا نارا کس ندروک ران



 یسهعومم یسهتلوگ اف قوتح 5€ ۹

 كن هیناربا ةعسن«هدرلنوب .ردارعم ندهدهع تهامو راح یتصوصخ هلیراتعا كما عرفت

 هدعقلایذ ۲۱ و تاملعت یلحشرا یسهنس ۱۷۲۹۱ بجر ۲۲ هدنقح یراتسبات "هئسم زبی
 تلود نانلوا ذقع كوص كا هلبا همانرارق راد هوك اش « نوتوت ء زوط یلخحرا ۲

 . ردلوقوت ور حمران ۱ ات پ قلعتم هن دودح دیدح نارنا_-هساعع

 رظن تالواقمو تادعاعم هلمجلاب نالوا دقع ا نارا ًارابتعا ندنخ رات ۰۵۹
 هدنسهرا نادا هلبا اع تلودءیسهفاک نابه كندروک ذم تادهاعم دک دلار ندققدت

 كيرح لاحو هنسهلازا كناربثأت ییدتا لصاح كنابسانم عاطقناو تابراح ناك هعوقو
 زکلای .رولوروک یتیدلوا عماج یعاکحا دناع هنعاحرا هب یعسط لاح كلاوحا ییدتا دلوت

 قرهطوا یسهحش برحرب «همانهلواقم یخ رات ۱۲۹۲ نانلوا نایب هدالاب یسهیمومع ماکحا

 تیهام هلیماعو شعلوا دقع هلسهینما كما تی و نیست ییقوقح كنسهعبن نفرط فرص
 . ردهمانهلواقم هناك نیعلو 4 یه زاتما

 رک ذلافلاس نالوا خ وسفمآلک یماکحا هنیرزوا یساغلاو عفرگرانوسالوتماق قجن آ
 كلداشخم "الباقتم«یتسهاماعم تلم هدعاسم رهظم هدایز كا هنفرط «یسهمانهلواقم ۲

 عضوهقبطت مقومو ظن هنیرزوا یساغلاوعفر كرانوسالوتیاق هکوب لاح .ردشمریو هلی
 حرا ۱۳۳۰ طاش ۲۳ یهدنقح ینلاظوو قوقح هلرابنجا هدهسنامع ثاام نانلوا

 هبموم قوقح یرهفوقح تعضو كرلدنحا مومعلاب هده- اع كلام هحینماکحا تقوم نولاق

 افلاو عفر لک یرلهبزادتما تیهام هلتروص وو شلریدتا دانتسا هنسهبمومع ماکحا لود

 « یسهدعاقتلم هدعاسم رهظم هدایز كا » نوجا رایناریا هدزب مولا ارظن هنسلواشمنلق

 الا اردا کک شیدا وا ےل كع نایرج :هدسهاراد اکا لود ةو قاوقح

 ا ا اا 081 نا رو یا یال ماا تلم هدعانم رهظم هدانز
 ور رو رص ینعا ماود كىوا هدهدنقح

 كناربا « هحنلک هالواقمو تادهاعم ییدلیا دقع هلبا هبنجا لود كنتموکح ناربا

 تلودییاوشا هلعءانس .ردهرتلکنا هرخ الابو هیسورءراتل ودینیدنلوت هدبرحلاح هجیلشاب
 یازایتما عساو تیاغ هلیتموکح هیسور هصاابو شبا دقع تالواقمو تادهاعم مهم هللا

 تدوموتراخحت هد ۱۸۶۲ هلبا ابناسا "الوا یتموکح نارا . ردشم لا اضما هدهاعم یواح
 (۱۸۵۷) ایتسوآ (۸۵د) اقمآ (۱۸۵۵) هسنارف بقاعتم ین آ هلبا دقع یسهمان هدهاعم
 (۱۸۰۱) ناو (۱۸۵۷) هقراعاد (۱۸۵۷) اقحل (۱۸6۷) كتملف (۱۸۵۷) هرتلکنا



 ۱۲۷ یسهدهع تعضو كناجا هدناربا

 شللا دقع ینادهاعم تدومو تراحم هحیلشاب هابناموکح (۱۸۷۳) | الا (۱۸۹۲) الاتبا
 وو ردشعا قاعات یتراغلا هدافتسا ندنسهدعاق تلم هدعاسم رهظم هدایز لا كلرابذجاو

 دقعبا هسور كنارا طقف . ردشماعلوا دادعت هدنروص عساو هبزایتما ماکحا هدنادهاعم

 لخرات ۱۸۷۸ طابش E نامش ه روپشم زاح یمآت « یاج نهار » ییدلیا
 هدعاسم رهظمهدایزذلا » مرئاس لودهرخ الابوشعلوا دادعترربررب تازاتما هدنسهمانهدهاعم

 . ردراشلوا دفتسم هلساع ندنازاشما وشا اقفوت هنسهدعاق « تلم
 بع هدکلرب هلبایسهمان هدهاعم حلصکیدابادقع هلبا ناربا هدروک ذم خم رات هسور

 هدهاعم .ردشع لاصحتسا یلازابتما هلسهمان هدهاعم تراحم ییدریدتبا اضما هناربا هدحشرات

 اصخلت یآ هجورب یسهمومع ماکحا بولوا ترابع ندهدام زوقط هجیاشاب هروک ذم
 : رونلوا ناس

 كنسهعم سور نالوا لماح یطرواسپ هدنروص قفاوم هنلوصا « یسهدام یر

 [ندرزحیایرد] ًارح هدكنسهعبت نارباو هنکجهدیاتراجت هحتسب رس هدنفرطره كناربا
 لامو هلدام یتهروک ذم لاوما هدارواو لاخدا هنکلاع هسور یر راع لاوما ار و
 هلماعم ارپ یسعبن تلود ءدعاسم.لئان هدانز لاو هتبراغا جازخا هناربا"بولآ نوناص
 یسهلوقنم ربعو هلوقنم لاوما هتک تا تافویر ندنسهعم هسور هدناراو هنس رامروک

 ماست هتسوتالوسلوقو هتنرافس هسور هدلاح ینیدعلو رانو و هنساکرش دوخایو هنسابرقا

 رد راک هنکج هديا

 تالواقمقجهللوا دقع قلعتم هتراحم روما هدننام یسهعم نفرط « یسهدام ینکیا

 کلات درز نامو یشرل سن وف وا ناف طا یک اک نازباو و یو رز سو تو
 کا تادنسو تالواقم قدصم هیوو ینکح هی ا تشو قیدصت ندتفرط اح

 هلوق كېلع یعدم تایعدم نایدبا نایمرد هلا یسهماقا دوهش یا زسدنس بولوا ربتعم
 افا كنادهعت كج هلک هعوقو هدنسهرا یسهعس تلود ییا الاب هجور و یغیدلوا هتسياو
 نافرطو ینکجهلبا نیمضت یهعقاو تاراسخ هدربدقت سکع بودا تیاعر هنسارجاو
 . ردیواح ینغحهلل وا تیور هلهحو هن یسهسالفا روما كنسهعس

 دادم هنغح هل وا افنتسا ی وسر رگ نشب هدزوب تک نفرط «یسهدامیحنح وا

 نفرط هسرولوا براحم هللا تلود رب رکید هسور دوخاب نارا < یسهدام یجندرد

 . ردنیم ی_راقجهیلوا عونم ندکمتک هتکلم براح هلساشاو لاوما یسهعبت



 یسهعو#م یسهتلوک اف قوقح >> ۸

 نر مو 0 یک هق رزم یوقح ا ا ها ور 2ن ارب6 یتسهدام تقل

 ترافس اضقالادنعو هن رلکج هلم هرک ۲ ارج هنىرلناکمو نکل كنس هتسور كاا اقا

 لاوماوهتن 600 هاب روضح صو زومآمایو ناععرتو هلتسهدعاسم كنونالوسن و ایو
 . ردراد هس رلکجهلس هليا هساعم ینساشاو

 هنیراتاذ فرصندهیسور كنيراسولسنوق هلبرارومأم ترافس هیسور «ینهدام ییا ۲

 وفعم ندهراس موسر و ندنموسر دلرک كنالوک اهو تاسوبلم یرلکج هرتک صوصخم
 ی راقج هلوارهظم هن هل اقتم هلماعم هدصوصخ و هدهسور هدكسرارومام نار اوینغج هلو

 راقجهلوا هدنسهاه هسور نامدختسم نارا نانلو هدنتعمیراوتالوسنوقو یلرافسهسورو

 هریفس كن هبل نیرومأم هدلاح ییدتبا عاقا مرج یرب ندهرو ضم نیمدختسم هدهسیا

 هدمهلایوم و راشمو ی رلکج هملبا باط یعوقیم هلبا تعجارص لاحرد هرلسولسنوق ایو
 . ردنیم ی رلکج هم رتسوک تالکشم هدنصوصخ ملست

 هسور ییواعدو تاعالا قر E یسهعس سور هدارا < یسهدام یجلدب

 ثاواح رپ رک ااسهعخ یلودهتنوژ ی هک دیا محو لصف یراولالوستوقو ترافس

 هام رافسهسو رهن هدلاح یرلکدرتسوک اضرنیف رطهد یی واعد نوکتم هدنسهزا یسهعس هدا

 نوکتم هدنسهرا یسهعبت نارا هلسهعبت سور و هنکجهلیا تیّور یرلوتالوسنوق
 هتکچیابدبا لصف هدنروضح ییالو و ماکح نارا هیروضح هکلد ایو ناجر یواعد

 تیّور هلروضح هکلد ايو نامر هدنرلهناخرتفد زربتو نارهط كنواعد فانتسا لباقو

 . ردقلعتم هنغح هل وا

 كنسهعبتسور ندنا تیانج عاا هنیرلهملع یسهعبت سور هدناربا «یسهدام یجزکس

 هننجهلوا عجار هتیرلوتالوسنوقو هنترافس هسورنقوتو ذخا كاجو یسهیزجمتو هک احم
 تیانج رب ینیدلوا مہم كنیر ندنسهعس تلود رکید یر ندنسهعم یتلود هبسورو
 كموقیح هدلوا هیوق راما رتاد هنک ارتشا همرج ها رولوا رادلخدم هدنسناوعد

 هسور هدقدلوا ممم هللا مرج ر هادی یړ ندنسهعم هسور و هنکج هلدبا هدجر
 هثدلوا صوصح ار ندشناح یسوالوسنوق سور دوخایو ندنفرط ییرافس

 هب راس هرز وا 9 هدهسور ینسازج مكجلادعي و هغجهسهنلوا تیّور یساوعد

 د رد یاد هغح هل وا ملست هون الون وق ايو

 یغیدلوا دهعتم نافرط هنسارجا “یمامت كنتاحردنم هدهاعم وشا « هدام یحتز وقط



 ۱۲۹ < ی-هدهع تیعضو كناجا هدنابا

 ققح یتفلاخوین راقج هلوا لوئسمراقج هلل و هدنکر ح هنفالخ هدهاعم ندشبرومأم نیتلودو
 اکا كانشهدام ی وا كنسهدهاعم یناح نر هدهاعم و و یک اصل لنع كیدنا

 جردنم ظفلب ظفل ءدهحلص داس داوم جردنم هدازوب هلقلوا شلدیا راضحا ًادنتسم
 . ردنیم ینفج هلو راح یتمیق و توق یک

 نالوا ساسا هتادهاعم کیدلیا دقع هلبا هینجا لود ارادتبا ندنسهنس ۱۸٤ كنار

 یماروش . ردنوسالوتیاق رب مات هکر دسهمان E یاح 7 يح رات ۱۸۲۸ و هتشيا

 نیدقاعتم نیفرط « تالواقم و تادهاعم هام اب ییدتا دقع كنار ا هکر دیامل | هتفد رظل

 باشا ی رام E هاماعم E نوارط عفو هاماطن و EE هتک
 دوق و مبطلاب . ردشعلوا دقع نوجا نامز رب ناعم هدیسیرنک | یک ینیدلوا دنتسم

 هینجا لود كلارا ۰ ردشمالوا عنام العا هنیرللوا راح ینهبزایتما تبهام كنادهاعم
 .ردهدکع | نیعتهایا ماکحا روطسم هدنادهاعم نانلوا نایهدالابیسهقوقح تعضو نالوا هللا

 نوجا تموکح رب مظتنم نارا هلیرابتعا ساسا * هجنلک هننالکسشت كناریا لصا
 ر صوصخ هباطسو نورق هلماعیهرادا تالکشت . ردلکد زتاحالصا یفاصوا نالینارآ

 اج هدنصوصخ مه ءرالاو ناتساط یاوع لا
 2 راردهدقهل وب لقتسم

 نرو هق وقح "یواعد هعسلانب هدنارا . رددوقفم امام هئا یسهلدع تالکشت

 فاتتسا . ردصطق رامکع نیرو .دولوا تور ندفرط دا نالوا یو ۱ تک
 ک اح .ردلکد طورمشم هیروضح كن هرادا سلج لاحهمهب یور كنیواعد .ردقو یزیعو
 .ردیا تعجاع هار كاناضعا ؛رالیوطیهراداسلح هس اد نوعا یوعد رب یناه ره

 . ردیا مکح ناسا تعارع هسار O ها یک

 سید هدزیربت زکلای .رولوا تیر ندنفرط اح هلتروص ینیع هدهینازج داوم
 رار هلشبه یهدنتافر هکر دهدقعلوت ام رب " تو صتم نفر ط ۳۳ هن همان هبادع

 حاکن « قالط « تئارو «تیاصو ندا ساعت هبهعرش لئاسم 0 هبا تلادع عیزوت

 هدنعجام هدهمم ییدتسیا کھ .رولوا لح ندفرط رادهم هعرش لئاسم

 كتالماعمدناع هبهفرصت قوقح یکیالماعم لاقتنا و غارف ادعامندهعرش لئاسم ۳
 مظنت هدنسهرا یرتشم هللا عیاب«ینالماعم لاقسا و غارف . ردهدنسهدهع كرادمحم قیدصت

 . رولوا ربتعمویعم هاسمناق قیدصت ندنفرط دمع كتادنس نلید



 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح 2 ۰

 هنلاصم كراسنجا نالو هدشالوره یواعد ندبا ثدح هدنس بناحا هلبا هیناریا ُهعست

 تیا اقفوت هنماکحا هدقعنم تادهاعم ندنفرط تاوذ نالوا ربع اک رک رسا

 شک یو ینامرت هناخسولسل وقف ینیدلوا بوسنم كجا هدققدت یاننا و روللوا

 لح هجراهاخسواسنوق یرافدلوا بوسنم یواعد_یهدنس ینجا یکیا . رولیریدنلوب

 رها ترم یوا تا سرا ایا یه دعا یع*با رونلفا لضفو

E NEE۳ را تور  

 نایرج نیزقلوا دنتسم هبیلدع ساسا رب چیه هینازج و هقوقح لئاسم هدناریا
 ردهدقملو نمّوم هلا هعساو تازاتما یقوقح هفاک كرابنجا و هدکعا

 یسایس مسق اروتقود یسەتل وک اف قوقح
 یعلعم قوقح یبامواید

 ات داعم

 گی ۲ حد



 لا میلع مایا هل

 یرهقوح تیهام ثكعسو لام « گالم

 هدلاح یراقدلناللوق ندنفرط کیه « امر م « هدر یه هکردراو ظافلا ضعب

 . ردندرانوا هدیرلظفل لام كل هتشيا .زملس هسمک قوح هسلوا قج هلوروص یرلانعم

 هدیاتک رب هداعلایلع قلشلک ای و .روس ریدلس شلک ای یرانوب هلی هلحم نالوا زعندم نوناق
 بر دشک هلنوکس «رونولوا لم هتساطخ كنفلوم ۽ زلربو تسها ردقواكي ید لوا
 كلغ تلود « لکد رثا رب شهلا هملق لزوک یشلک هلیوا « هلحم هکوبلاح . یدریلیب

 هکر ی هدیا دیلوت راروذح كلوسبكپ كلزستقدرب كچوک هدنوناقر, مهم هلو .ردشیناوقلاما
 . رددلقو یتلفغو وہس نالوا عقاو هدنس ینسهقوقح تسهام كلام « تاب هلحم

 كنهلئسم هدهسرونولوا نظ یشرب كجوک هدرظن كليا« تلفغو وهس رئاو هققا
 . ردا ماظت ینیدلوا اطخ ر كوو هدقدولوا قسمعت هلرظن ر دقات یسهم واق تهح

 نوجماكمرتسوک یراروذح ینوناق یجهدبا دیلوت كناو « یاطخو زب هکردنوجما كن[
 فرع هلبقح ینسهقوقح تیهام هدكکلم « هل طقف . قدلوا روبحم هر رحت یهلاقم و

 : زکج هدیاققدت یتسیقوقح یانعم كکلم « لوا ندزمربک هثح لصا ندنفیدلوا شما
 رويدا فیرعت هد « ردش ینیدلوا كلام كناسنا» یکم هدهدام ىج [۱۲۵] هلحم

 یتسیوفل یانعم كکلم فیرمت و . رویعرکوا یش رب هلضف ندزمکیدایب هزب هلکنوو
 .ردلکدزناح یهملع تهام رب چیه بولوا ترابع ندنایب -قرهلوا كسک | كي هد مه

 ینسانعمقلوا كلام ینعی کلم لصا « روی ر دلی وام یش هلفرعتوب هام ربارب هاکنوب
 کملس E كملس یغیدلوا بولوا كولع كيس رب . رونمر دل

 .یدیلمهمم|فیرعت چیه دوخای < یدیلمر دل یو هد صا لوا هلتهج ینیدنلو فق وتم
 کی سیردصمیانعم یرب .رونولوا لامعتسا هدانعم ییاهدتفل « كلمهروک هزمققدبمزب

 قلا كلام ردك یش نالوا كرام سام لوعفم یرکید « ردکعد قلوا
 هلهجو قجهلوا ردتقم هفرصتو طبض دادنتسا هجور یبش رب هدتفل « كلم هنسانعم



 یسهعومت یسهنل وك اف قوقح ده ۷۲

 هالنتساو فرصت رز حورشم هجور « هدكلم هنسانعم لوعفم . ردقا | هبالایتسا تد

 هلسهکرح عون چ وا كمم هدانم یکیا ره كنظفل ( كلم ) هدسوماق . ردیش رب نا

 ناسینیدلوا هلیرسک كمیم هدانعم یجنکیا هدحابصم هدهسرویلیرتسوک یج هل هنولوا ظفلت
 كعد مسا « كلم هدانعم یینکیا . ردوب هدنالوا دزنابزو روهشم هدزماسل . رولیدیا
 » E « كره ریتک هبردصم یاب تر هل دصقم هدافا ییردصم یانعم ندنغج هل وا

 . رتهلعح هد « كالما » و رسد

 كکلم هرزوا قلوا یلوعقم یانعم یرکید < یسیردصم یانعم یر, ید هدهقف

 هدنسهرا یثرب لآ ناسنا < كلم لل راتعا یبیردضم یانعم .ردراو یسقوقح یانعمییا
 دادنتسالاهجو ىلع هدش لوا كناسنا هلی صاصتخاو هکردنراع ندیعرش صاصتخا رب
 «زجاح صاصتخا» هبیعرش صاصتحاو .رولوا ع ون یف فرصت كنسهقشابو عورشم یرصت

 .رونولوارک ذ یریعت ی تیم رس ییاصخا هداضعب .ریلیدبا قالطا
 . ردش ناتولوا فرصت "اللتتسم صاصتخالاهجو ىلع « كلم هدلبراتعا ىلوعفم یانعم

 دشا a هدش ر ینعی ندا تش ا ییعرش لاصتاو صاصتخا و

 تلع هاکب تكکلم « رارحا ردو شم یالتسا و ا < یش نیلیا تابناو حبحصت

 < لكدككلم هسيا باسا یک ههو حس ۰ .ردب راو کج كن ا قحا هدكلم « ىر ؤمو

 هدالتساو زارحا یهحام لاوما ندتیدلوا هحابا نالوا لصا هداشا . ردساسا كکلاع
 ےک لوا كا یوا « هدحابم لام رب زسبحاص هلتهج ینیداوا رادتیحالص و

 . زاماتولوا هاخادم ندنفرط یسهقشاب قترا « رولوا تبا يلم تا نرخ

 یسالوالوغشم هانکلم كنسەقشاب كش كح هيدا زارحا نوجا قالوا ع ورشم «رارحا

 کیا هددحاو لح یک ینیدلوا عنتم یعانجا كلغاش یا هدزیح رب کنوح ۰ رددبال
 نوجاكملس هلوا تباث تکلم هلا زارحا ندننیدلوا روصتم ناکما ید هنعاعجا كتکلم
 ور یو ی ا و سوی لا ندتکلم گز ارحا لب

 تباث كلم هدتققح هلآ لاو : هحننک هکلعو كيلع باسا یکهقدصو « هبه «عس
 «رازقا تاسا لم ر نالوا تباث ءادتبا رانو ینعی . رولوا تبا لاقتنا « زالوا
 نانکلام ار كکتم رب ۰. رازدبا" لده کد نالا رب یلم نالوا تبا لصالاش
 هلبا زارحا قحا هدو « ردفقوتم هو لقلالق هسیا یسلیهلندیا له هتیرکید



 ۱۲م و یرل هیقوت> تیهام كعس ولام «ثالم

 ولع كعسم قرهلوا هنسکع كزارحا هدنت كس هکردینم ههعلاطم ون . ربلک هلوصح

 . ردشملف طرش یتوا
 کی 4 یناخ كنافوتم E < ثراو هلع ءانس و تب تفالخ هدولبس یک ترا

 كنئروم « ثراو هکردنوحما كوب .رونواواضرف تابح رب یفوتمیح < معافهنماقم

 هنیاب یم هبرراوهط تانعدق بع ییہ یتدسا ابا ۰ مهیا لوا ی یا اع
 قحر_ هلو یرتشم ندنعیدط وا تبثم یتفالخ <« حج ۰ رولوا كلام هف وقح یک كجا در

 : ردعوت چوا كلع باسا ا دلو هحش وش نشا تاظح الم . زا

 هد یسجنجوا . یک هبه و عیب « رداقا یسجنکیا . یک زارحا « ردتبثم یکلم یسیجنرب
 ۱ . ۰۰۰ یک تصو و ثرا « ردتفالخ

 یسقوقح و یوفل یانعم كکلم هليا تاحاضیا وش نانولوا ضرع " ةصالخ هتشیا

 ندهلاقم و . ردشمهلوروک موزل هنساطعا تالیصفت هدایز اهد ندننج هلوا شملشالک |

 ریذاح كجهدبا بترت هروک هنفرعت كنه « عرشت ینتبهام كلام هدیلصا دوصقم

 : مهدیا قیفد یتهج وب هدیدمش هلغلوا نیست یهینوناق
 راخدانوجم|تجااح تقو هدیولوالئام یناسنامبط» لام هدنسهدام ےک «هلع

 یجنرب .راو دیق یکیا هدفرعت وب هکرولوروک .دومدبا فیرعت هید « ردیش نایب هنولوا
 قاریوطجووا ربو یسهنادیادفب رب هددیق یجنکیا «یرایشناماوا لئامیناسنا عبط یک هال «دق

 هدهناخ و كمني هناوح هدرو یرابش نایلوا قيال هظنح نوچما عافتنا هدتجاح نیح یک

 ققار جراخ ندنموهنم لام« ندفرمت یتعفنم یدامریغ و یونعم فرص یک قمروطوا
 . ردشلرتک ا

 هدهسزملد یش رب هدق ینکیا ندنیدلوا لام هروک ههبفنح یاهقف « تعفم

 .روبدبا اضتقا كا فقوت زا رب هدهطقن وب ؟ردشو «ردیمراو موزاهدق یحترب هدف رعت

 نعت كلام « یسهضق یالبم كنیناسنا عبط هک هدا ضرع یتهج وش هدا لوا
 « عماج یدارفا نووب كلام هداروب هزب . زامهلوا حی ساسا رب هدییما یتیهام

 هلهج ینیدلوا فاتح مییابط . ردمزال ساسا رب لوحتم ریغ و تبان « عنام یرایعا

 رقتسموتبات تولوا تفکر یفاضاو یسن «لدسهلفالتخا كمياط هدیتفک الم كن آ

 «یش رب نلکمالع هنعبطكصخش رب . ردیا لوح هلتتسن هصاخشا اماد « ردلکد فصورپ

 هدرولوا لئام هئن رب یتعیط كلذ رب هلتهج وب . رشود یفانم هنعبط كصخش رب رکید



 یسهعوم یسهتلوک اف قوقح ۱۳

 « كنامز « كطبحم « كم و هدصوصخح و . ردا رفس ندا یعط كناذ ۳ کد

 هکردنم هاسا و . ردراو یریثأتو لخد كوبون كب كنانیقلت و تادایتعا « كکنهدوک

 هدنامز ناع طقفو هدر رب رکید «یشر ناباشقوا یط هدندنع تلموآ عوق رب مدرن

 ۱3۳57 ۶ تحت رم دنامز ری زاوا تره لاک هدن دح تلمو موقوررکید
 قفاوم هنعط كموقوا هس 6 كصخشوا هت هدنامز رب رکید « یشرب نالوا فلاخم هنعط
 « یش ر ناعولوا دع لام هلتسن هموق رب و هصخش رب هدلاح وش . رالشاب ههلوا

 هلتفاضا هموق ناع و هصخش ناع هرکوص نامز رب یتح « هموق و صخش ر رکید

 تنهام كلام ءیش رب رقتسم ربغو لوحتم هلو هبلع ءانب . ربلک مزال قلوا دودعم ندلام
 لاک اع «بجوم یشوشتو ددر قوج رب .زامهلواساسارب ماسو حح هدنیعت ینسهملع

 عبط « دصقم ندساسلا حیطر) هداروب . رولوا بجوتسم یرودص ایک نام هری

 ندنفیدع ولو اس عج سم رب تحهدیا نعت یو .زامهلقح ندنجا كشيا هلکع د(ردمیلس

 . ردقو یر هدقسطل هحاس كزوس و

 ینالم كنيناسناعط هدبابوب كرهدیا دع دراو ريغ ینسهلج كناظحالم وش  ًاینا
 هقف هد هدر دقت و «قهسلوا كجهدبا لوق هرزوا قلوا ساسارب تباو ح ینسهضق

 یک یسهریوکناسناو ناوبح «یدروقكيبا «كولوس نانولواقالطالام هنیرایدنک هجیفنح
 یک نا دنهو یعایقملاب یتح «كراش نالواقانم هنعط هلس كرلناسنا یشحو و ندمتمریع

 ۱ ۱ تاتو تج ا ودناز دال دعما یل هرکتتلم ی سوف وفا رغآ

 هدرلهنک ام « هدرلهق راف <« كنه ناطاعم و تاعیام یدغم و ینا نالوا یعداخ

 . قحهلوا لاب هرلن ولبم اا كرلعاي مث کیا «یلوق وق رغاو س نالساللوق

 - هلتهج ینجهلوا لئام یناسناعبط - هنسهفاک راغ قور ندیا کت اتو و مسج

 . !! كجەديا باحما كمەعد لام

 یرکد هثحش ردقوا كي « یدیهسلاق تراع ندناس ینلوادم كنظفل لام زکلای «هلئسم
 ۳ هدیسهحش كناتحام كجهلدورو هدصوصخو .یدزالوا یررض هسا تالماعمو

 ندید ولوا نطهحس قج اقح ندنو «ردلکدهلب وا تفکه کو لاح .ید ربلاق ترابعندنسهشفانم

 « روشاق هلکع ا فیرعت هلروص و یلام « هلحم کنوح . ردمهم هدایز كب هد مه <« هدایز

 ین (۲۱۰) « روسد «ردنرابع ندکمشکد هلام لام یتبهام كعب» هدنسهدام ىج (۱۹)

 ےک « ردلطاب قلا نوتاص لام ر هلکنا ابو قعاص یس, نالوا: لام » مدهدنسهدام



 ۱۳۰ یرل هیقوتح تیهامكعسولام « کلم

 كیاشاو لاوما نانولوا دادعت و رکذ "الاجا یعاوناو دارفا فا هدلاح وش . روبرو

 هکرویلک مزال قلوا ربتعم ریغو لطاب هروک ههل « یسارتشا لام رب هلرانآ یو ی
 هژوب وهن ا تلاعف و هنسعیط فاشکنا كنهمومع تور « هبهعانص تاقرت كنون

 Ng وجه ات

 .ردلکد قفاوم هدهیننحهقف ناولو یمملع نیمو یلصا كنهلحم ریارب هلقلوا هلو وب

 قوجزآ و عفان هدایند نوسالوا «نوسلوا لئام یاسا عبط هروک ههبفنح یاهقف اریز
 یرلعس و لخاد هدنتهام لام یسلج كراثآ هسراو رانش ردق ه مداخ هه رش دصاقم

 هحفنح هقف هلس یسهربوک ناسنا کج ءدیا هارکتساهدایز ندشره كناسنا یتح «ردزناج
 یاهقف هلکمنا هوالع یروک ذم دق هنهرعآ كلام « هلحم . ردربتمو حصت یسو ردلام
 . روولوا شلربا ادک ندههقف تاساما یرلکدتا بقعت كنهفنح

 ( ردلطاب قعاص یش نالوا لام) قالطالالع هدنسهدام یحم(۲۱۰) « هل اعقاو

 نالوا لام سالاس » كرهدبا هوالع ید « سالان » هتشاب كىەراع و « روبعد

 سانلانیب قرقاب هنقلاخ موهفمو هنرهاظ كلدیقو هک ل احا روید «ردلطاب قعاص یش

 هنسرکف یچهلوا را ید هج اح یک كار ی یر دهنیرافف و تا ووا
 كمهعا تبسن هداسف یسات تالماعم ردق هنایدعت كنهلم هدوو رونولو رانالوا بهاذ

 . ردقوب هدهراچ رب هقشاب قجهلیباب هدناقیطت كلیدمش « رولوا لیوأت رب دزوک نوجا
 ساسا كك ام هک ءهسربلک مزال كمنأ قیطت هتحارص كلوناق هلقح یلئتسم طقف
 تحارص هدنفح یک تک كراش ناعواوادع لام هج هل یکوا -ء ردو هدیسهفظو

 کهدالاب رتادتم هنتیهام نییعت كعیب هلبا ینیرعت روک ذم كلام هلتهج ینیدعولوب هیفاک
 ر رمال هنماکح|قسطت هدنسهرناد یتحارص تانوناق هک دا تیدوحوم هظفاح هدهلع فرمت
 . ردروبحم همکح هلعسب نالطب كرابش وللثم وا « ؟ اج نالوا

 دلوت ندندوجو كسدق نالا عبط هدنشرمآ كلام به « رارودحموب نوت وب هتشيا

 یجارخاندفرعآ «ردندنلیق دسفم وذح ندبالالخا یدصتمهدیقوب نوچکنا « رویدیا
 فرمت هد, ردسش ناتشولوا راعدا نوجا تحاح تفو ۶ ۰ لام ۱۰ ستمرال

 چیه دراروذحم وا ءیدیهسلدا رک ذ یدق « هدیولوالئام یاسنا عبط » هدیدبهسل دیا

 هدناص وصخ لئاسم ححصت و حج ر 6 تیاور هدقنح بهذم مک هتن .یدزالوا دراویر



 یسەغوغ یسهناوک اف قوقح وه ۰۹

 هدهیهقف تاربتعم نلیدب فلأت ندنفرط هبفنح تاداس نانولوا ذاختا تو دنس یرازوس

 در فور یافت هل
 هد(غولت) یرش(حیضوت) هایا(فنشک) یح رش(یودز لوصا) ءهنف رعتوب كن هلحاعقاو

 رارتا شلدبا فیلأت هدنتح حا هقف لصا هدیسکیا كرانو طقف < روینولوا فداصت ًانع

 هک رولیدبا نایب ینیرعت رب یجنکیا كلام هدنناي كفرعتو هدهدنسکیاره ربارب هلقمالوا
 « .ردش نالوایراحلاسماو لحم هدنتحو نانولواقلخ نوجا هیمدا طاصم لام » :ردوش

 جارخاوفذخ روک ذم دق ندنشرعت كنهلحم هدنلرب رکید كماتک ییاوبهس هقشاب ندنون

 هدددح ولت هسار ول ده دک ندنعیدل وایصخلم كب | و یوریپكفشک حو لتاتاذ.ردشمنولوا

 هلو )هدنقح فارعتییایه هسیا (فشک) بحاص .ردررح وا هلا هراع نبعو هدافا نبع

 .روبمر ذل یغیالوامزلم یسکناه هحنسیدنک «رویت | ندنشاب هد نسکیاكرهد (ردشملتد

 هسیاهدهبهقف بتک تاهما نالوا نایاش هداعاو قوئو « هجاحتحا هجبفنح هقف لصا
 ( نالوا لئام یاسنا عبط ) هدر چیه هدلاح کیدلدیا فیرعت هدرانکش فاتح «لام

 . ردلکد ول دم ید

 رب ًادج ندنفزط [ رد ۰8۳ ینافو رات ] ینانیغمم "یدنقرمس نیدلاناهرب ماما
 .راتوص ندا ونلیربتک هدوحو ها قفدنو اا كوم .دنروصر قحهشقا همقف و ماما

 ینبم هننرهش یتح «نانولود یذخأم كنسهلحو یسهدیزک كا كتههقف رانا نالوا فلأت

 نا اا ا لام مدسرد را مان ( هیاده ) ندا ا اکا

 قلخ نوجما یسهقلطم تعفنم كناسنا » هد ( ردقلاحتف ) یحرش « فیرعت هد « ردش

 هس هدهدههقف تك عل 0 روس ولوا ن هدزرط « ردیمسا كنمدآ ربع نانولوا

 . روبلیدا فیرعت هلرلربعت هقشاب طقفو هدلأم وب
 [ردهد 48۰ دوخاب 4۸۳ ینافو ] ىسخ ر سلا ةعالاسمش ندنرادهنحم كنهفنح یاهقف

 نبدلاءالعیحاص عیادب «روبعا فیرعت چبه یلام هدنالجرتا نالواروپشم هلممان (طوسم)

 یلام هدعیادب [ شعا هقف ۰ دی تب یسهجوز « هد ۵۸۷ ؛ یلافو ] هد یناساک

 هد « ردهلداب. هلا بوغص یش رب رکید یلوغیم "یشرب » «یعسب یتح . رویا فیرعت
 اذه عم ۰ روبهلبا افتقا هن را كعیاد بحاص هد ی وم راصلالاروس . روسدبا فیرعت

 ق | «ییلام كس ر هدنسهرا یسهیهقف تاللعت كتهیهقف لئاسم قلعتم هعس مهلا راشم

 و کر E ناس اررکمو هحارص ینکجهدیا ققح هلبعافتناو لوم .كسان



 ۱۳۷ x یرل هبقوقح تیهامكعیب و لام « ثالم
 ر زکلای .ردش نالوا عفان «لام : ریلم هنولوا جاتنتسا ینیرعت هدلو وش كلام ندنناناسب

 ءا قمروتوا هدهناخ هکولاح . ردلماش ید هتعفنم « فیرعتو هکنوح .روبلاق صقان یتهج

 یاهتف « یسهبونعم دناوف یدامریغ نانولوا قالطا تعفنم كئيش رب یک كمنيب هاوبح
 اضتقا قمار جراخ ندنلومش راد كه رعت یتعفنم هلتهج و . ر 1 هفنح

 (یدام ) دوخای « هماقا یتظفل ( نیع ) هنیرب تح ویک (:یش ) هدلحاوش . روسدیا
 قهسرولوا كجهید ( ردیدام "یش دوخای ردنیع نالوا عفان لام ) كرهدیا هوالع یتفصو

 نوجا تراشا کت و هده اده بحاص i رولوا قفاوم ه نح هقفو ما فارع

 كامرا ی ناکا ET «ردش نالوا نکم یزارحا » هدنشرعت كلام

 نکم یزارحا » ندنفدلوا یشرب رونوق هرب رب « رولووط هلیا لا تعقنم . ردکعد

 . رلاق جراخ ندهررعت هبریعت « نالوا
 .دنسهرا هعفاش یاهقف هلبا هفنح یاهقف یسهلئسم ؟ ردلکد ء ردیلام "ةقبقح تعفنم

 كج هديا لاغشا یهلاقم رب هنشاب یلشابو مهم شلوا بجوم یناثحابم هبیدازوا نوزوا
 رك ها تع نسا ءدهلاقم د - نوا یمالرا نددنط . ددهلتیم رب لب

 . رولوا تبا هبا عافتناو لوم «تیلام هدبش رب هروک هبینح بهذم لصاما

 هنسهلح هسراو رايش یدام ردق هن طاص هنعافتنا كقاخ هدایند ادعام ندناسنا هیلع ءانب

 كعافتنا « فرع موقت هنسملبا عافتنا هلکنآ و لوم یبش رب كسان . رونولوا قالطا لام

 موقت اینکا یریمت (موقن) هکردق وش . ریلبدیا همست یعرش موقت هدهنسلوا حابم ًاعرش
 تر « ردقو موزا O او موق عو ییا و . روتولوا لامعتسا هدننانعم یعرش

 .نعنا ماولتسا ,ی دوو كن رد ید
 یسهناد یادغب رب .راردپا قارتفا هداضعب هدهسراردبا عاج ایرثکا «رانو هققطاف

 نوجاینیدلوا حام یعافتبا ًاعرش «یسهناد یادخبر هکیک ینیدلوا (بارش) هدیاراش هلی
 هاتهج ییدلدا یک ندنف رطساب ندنغیدلوا یسهدنافو تمق ر چیه نکل < ردم وقتم

 هلکنا ًاعرش طقف «ردلام هلیبس یا لوع و موقت فا كسان هدپاراش . ردلکد لام
 چیه كموق عون ییا وب هدیشرپ هداضعپ . ردلکد موقتم هلیسلوا شلدیا عنم لک عافتنا
 هک یک نیا 6 هشال ۰ زغد هدموقتم < زغد هدلام هشش وا هدربدق و . زاعولو, یر
 هن رلنوب هیلعءانب ۰ ردحایم عافتنا هلرنو ًاعرش هدهن دلا هنعافتنا كسان هن و
 . ردم وقتم هده « ردلام



 یسهعوجم یسهنلاوک اف قوقح 2 ۸

 ندبانیعت ینسهیقوقح تیهام كالام هجیفنح هقف هکر ویبرتسوک هضورعم تاحاضیا وش
 - هنضق سان عافتنا بویلوا یسهلئسم یفالیم كنيناسنا عبط یک یسیقلت كنهلحم < ساسا

 . ردیاب داو ینیدلوا دنتسم هسهب رظن سان جاتحا هد كيوب . ردنس

 نانولو یمیاعینیم «كنهلحو ریون اهد تاقرب یهیهقف تققحوب رارب هلقلوا هلیوبوت
 تابثا هلبا.هقف ةيصالئاسم یزماعدا نالواعقاو هدیراقوب رتادهفیدلواشا ربا ندیفنح هقف

 :هکدایوش .زکج هدیاتح ندهعسماکحاو لئاسم عرفتم هساساو هدزا رب نوجماقلواشا

 ینوع یش ر » رتسیا ؟نیسل دا فیرعت هد « نادکم کن بماام یام» رتسیا « حس

 حب هجمیفنح هقف*«یعیب كشر, «نوسنولوا فیرمتهید « ردهلدابم هلا بوغم"یشرپ کید
 «ییتلواطاص هعافتنا سالانیب ینحی یسلوا لام كيش لوا هدصالوا نوجما قلوا ربتعمو

 یجنرب هدلاخوش .ردطورشم یسع ولو ع ورشم كعافتناهلکنا ینعیموقتم كلام لواددهرکوص

 یب كرابتش نانعولوب طاص هعافتنا الصا یک شن او هال" « :ناتلوا لاما درا هطربع

 روا شاخ لهجو رب جنح عرش ہد روک هطرش یضنکیا . ردلطاب بویالوا می

 هدلاخ یفیدلوا لام سانلانیب هک یک (بارش) باراش .ردلکد حیصت یسب كلام رب نیلدیا
 نوجما یفیدلوا عونم توش «عافتنا هلکنا ترورض الب نوسلوا هسرولوا هتروص ه ره

 لول همالسا نيد « ردهدنقح رلنالوا كلاس همالسا ند « مکح وب ] . ردلکد راح یی
 لراشنالوا رااح یعافتنا هجحرانسد یدنک ندنفرط ران | . ردلکد یراح هدنقح رانا

 [. ردزناج یسارشو عیب
 .ردعافتناتوبث ًاعرشو "ةققح مک طانم هدعس هکروولوا نابتسم ندطرش ییاوش

 هسیار ولوا دقم و عقاب اع زش هده ةقنقح مه یشر ینعی هسردیا ققح هددرت طاتم و

 ییمكنیناسنا عبط هدبابوپ « زالوا حیح هسیا زاعولوب یر ندرانوب « رولوا حی یبب
 عبط قترآ ءرکوص ندقالوا تباث یفت كيش رب .ردقو یلخبد كنسهضق ىم مدع ايو
 كمزتتسوک یییهقف ساسا و . ردلکد عنام هعیب زاوج « یسالوا لئام اک | كنيناسنا
 عافتنا تمرح « عي نالطب » «« ردرت اد هلا عافتنا لح « عي زاوج » اهقف نوجما

 هدههقف تأرعتعم نونو هکردنوحما كنون .ردرلشعا عضو ى رلههقف هدعاق « ردر اد هلا

 « یحاص <« یو «یشید ءکک « یزونسو ء یعانربط كتهسال هلهجو یقیدنولوا حرصت

 هنسهفاتخم دصاقم كرش هدلاح یراقدلوا یفانم اباک هب یاسا عبط ید یارک الو لف

 ۰ ردشع ولوا زوج ندنفرط هفنح یاهقف یرلارشو عیب ندنراقدنولوب مداخ



 ۱۳۹ ۶ یراهیقوقح"تیهام كعسولام «کلم

 عورمشم عافتنا هلکن | یتمیتبات ی هداخرش كشر نوا زا ی

 علم یعافتنا « ردقوب تجاح هنسیرحم یعرش لیلد رب تبثه هم را نوجما قلوا لالحو

 هدهبافک یحرش هیاده هدباب وب ] . ردفاک یسالوا دوجوم كبلد رب كجهدیا عرحو
 3 ردراوهلماک تحارص هدعلادب و

 كن هفنح یاهقف مو هلال عصصخح و كناهقفقوحرب بوسنم هبهفلت بهاذم هکنوح

 طرح ییماسقا ٌهفاک كسان تالماعم یلومش ٌهرنادو نالوا ندهلصا لئاسم یرلکدتا لوق

 عفان ةققح سالان ءانب هتسهساسا ٌهدعاق « ردهحابا نالوا لصا هداشا » نانولوب
 ندشرب هکرکم .رونولوا دع عفان هداعرش هدعولوب لیلد هنفالخ « یشرب نالوا دیفمو

 با یعرش لبلد رب یطق . . نوسلوا شعولوب یعرش لیلدرپ عنام یهدافتسا هلهج و یه
 هدنلاح عیام « نیربا « یا كن هّسال هسیا رلش نالوا مارحو عونم یسهدافتسا هللروص یه

 . ردنزابع ندیش شب چوا یک ریزنخ مو باراش « ناق نانولوب

 علام هعیب تحت « لکا تمرح هکردنوجا یفیدلوا راد هلبا عافتنا لح « عیب زاوج

 كعافتنا هلتروص رکید ندشوا « قلوا عونعاعرش ییرشایو یلکا كئشرب ارز .ردلکد
 ندران | هدلاح ینیدلواعونع ًاعرش یلک اك رانوب هک یک رتساو کیم .زمنا مازاتسایتیعونم
 « نوسلوا عونم یترش ایو یلکا هبلع ءانم . ردلکد عونم عافتنا هلا همولعم روص

 اشا ردق هن هدایند « تبا یسهدافو عف نوما تحلصمو دصقمر یناهیه نوسالوا

 مارحیلک | هلتهجو . ردرتعمو حح یی كنسهلج هدیفنح تهدم هسيا راو تاناوحو

 نانولوا عافتنا هلیسازجا یک یوت « کیک « یزونیوب « یتسوپ « یدلج هدلاح یفیدلوا
 دصاقم یک فالتا ینارثحو كاحکب « قاجواو كنهلها ريغو هبلها روبطو تاناوبح

 6 ناتو نیحاش ‹ كوك « ی تا یه هنر وص 8 یو مداخ هنلاصحتسا هفلتحم

 E نالسرا « نالباق « سراپ « در وق « لاقاح « نوعام « نآ « لاتراق « هجاع |

 مومسلاب یجع ریو لیزآ « سرتفم ربغو سرتفم « یثحو ریغو یثحو « یلها ریغو یلها
 . ردزناح یس كناناوحو روط

 هدهیادهو عیادب هدهسراشا طرش ینسلوا للعم نرو انا ای

 لعم < ردقو موز هطرشر هليو هروک هرات یارو هلصا تیاور هرزوا و ناس

 قایا قرق « برقع « هراف هکراوردقوش . ردح یہ كتسهلح نوسالوا « نوسلوا



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح ده ۰
 هدنم وهقم لام هدلع ءاتس و نام ولوا لوع و عافسا هاهح ور چیه سالا ناب یک هغبروقو

 « یر یناهیه ندرانوب اذهعم . زالوا حیح یی كنهیذوم تارشح نایووب لخاد
 کەست . رولوا زتاح یس كنا هسيا رولوا هدافتسا لباق نوجا حح دصقمر دیاش

 ثللاوا هقف ندهفنح تاداس یتح . ردشع ولوا زوم یہ كرلش نالوا دودعم

 هلسهظحالم یسهدنافو عش هدهودا یک ی لاصحتسا (یهزداب) ھر ناب ندیهز یراترضح

 : زی راو ی تاج
 و اا اک نیراف ید یکی ہم وش هتنمض تانا یادم

 DL mL هجیمقاتهقف ا
 د ا نل د قرار ت کو کیا «تزاهط .لفح

 . ردلکد عنام هعیبتګ « ردجوم یلک | تمرح « تساجت هروک هیهیفنح یاهقف هیلعءانب
 یا تو تا سع لند ووص هش وب یک تمشود هدف هجا 6 ردتنیم هتساشا وب
 د و ها اس ودوار یی تا لاا
 <نوسلوا طولخ هاقاروط هروک هحجار یار نح. ردر ام یا كرل ةر وک شوق و

 ارو ا غ کیر ردح یسهلس كنور وک ناسنا قالطالا لع نوسالوا
 یحابتحا هرلبش وللثم و كقلخ ندشیدنولو یمیظع عفن هدناصوصخ راس و هدتعانص
 . ردشملف عورشم نوحا نیمطت ینا جابتحا هسا عیب ۰ ردراکرد

 ال الا د گرا نوهد نیسان وا هدههقف بک .یضعی» هردو

 حرصت هدهیاده هکولاح . ردشلدبا لیلعت هلتساجت « لئاسم ضعب یک یس نالطب كنیدلج
 لبق بویلوا یالود ندنتساجن ء یسالوا کے هكروکذم ا هلهجو ییدنواوا
 تاستکا هلتعابد هدیزاوج ك هغایدلادعب . ردندگیدلوا ییشریولا هعافتنا هغابدلا

 ۳ یو دا فا ا تحالص بس احا کل «لکد,ندنسعا تراهط
 یکوب » هدنحرش كنهلئسم وب «هدریدقلا حتف یحرش هیاده یرلترضح ماهنا نیدلالاک
 < عيب نالطب کنوج . ردلکد قیال و ییغود الصا < لملعت هاتساجم یہ نالطب دزللاسم

 سج یناذو ینبع هربوک ینعی نیقرس هکر دنوجما كلوب . ردرتاد هليا عافتنا تمرح قحا

 . . روسد « ردشلدبا زوج یعس نوجما كلدبا عافتنا هلسیدنک هدلاح یغیدلوا
 قولو هدایز كا هدنجا رلباتک دوجوم عوبطم ریغ و عوبطم راد هیننح هقف هتشيا



 ۱:۱ یرل هقوقح تیهام كعسو لام « كلم

 هد یراضمب « هلثسلاف دهتح نداهقف تاقط یراضمب كنىرافلۇم و نالوا نایاش هداغعاو
 هلبا هنهقف لئاسم ۱۵ تلات حرصم هدهیهتف بتک نانولوب هدنسهبنره حیجرت باحا

 یبدق «هدیواوالثام یناسنا عبط» هش رعت تیام ضورعم هجور مهاجم هکر دشل وا تباتاعطق
 .روواوا شعا فارحاالک ندیهقف كلسم ىرلكدتبا بیقعآ كنهفنح یاهقف لک | ءوالع

 لام ءرکوص ندکدتنا فیرعت روک وا الام لک هک كدبا شمءابوس هدهلوا هکنوح

 .رویهاثحم چیه ندنجایتحاو عافتنا كاسا .روبهلبوس یتغجهلوا لطابیسب كيس ناموا
 عبط نایک | هدهسلکد نیس ا كناشاو لاوما نایلارام هکیرونولو درف رب چیه

 هنبربمت «یناسنا عبط » هکرکم ۰ ۰ ! نوسید رولوا لئام هرلنآ پویا هارکتسا یانا

 .نوسل واشاربو ینعمرب كج هک هنیرطاخ كنهسک « جراخ ندنایب قرط « ندناسل نوناق
 هقداوا رومشم یسیزاحم موهفم « روحهم یسققح یانعم كظمل رب هدرا رعت کولا

 مزال ی سالک | هلتأوپس هل كسان ماوع هلصوصخ . ردلکد اج كما كولس هزاجم قیرط
 . . هسیا رولوا هدنوناق 5 لک

 اضتقا قملوا لطاب یسارشومیب كنابشاو لاوما نانولوا رک ذ هروک هبهلج هدلاحوش
 ۶ كنه نوجا .دلنوم .ردحاضیا هتسراو ینیدلوا لبقرغ ی طن كنو هدزعامز هکروسدیا

 یییدعت لواالا هدننایم یرلهدام یضتقمییدعت هلتهج یفیدلوا سانتم هلجاتحا كزعامز

 .ردهدامیحم (۱۲۹)نالوارتادتم هنایعامنیعت كلاموسا هدیرب ندن رلهدام نالما

 كطاقلا تو سو ردکعا ی نونو نولو ندهلحم یهدام را د

 مییادب هلهج و ینیدنولوانایب هدالاب مکهتن : ردیا نیعت هلبا فرع « لکد هلی نوناقیرلانم
 . ردشع ولوا راتخا تروص و هدراصبالاریوسو

 هقف لوصا یسهتاوک اف قوقح

 نوم ریمزاو یسردم عیرش و

 یاس

 ۹ چ ہفہ 7 فت © دی ۵



 ط رش دا هدعس دفع

 هدقع كطرش رب نربتک هدوجو ینتحالصقلوارخ هدذافاو خسف یسدقع تدمرب

 یریسیت كل رخ یشراقهموزلییدتباء افاو هنسلوا دقعرب خسف لباقعسبهکردیسهلوا فیدرت
 ال ی یقفاوم العا هطرش وب نالوا دادم ههزاوم نیمأت [*] هروک هنسعل و یدوم
 هدرادقعناما لوبق خسف یک صاصتلانع وفع « قاتع « قالط «جاکن اریز . ردشلروک
 «تبصو ےل هس . نههلوا تحس عوضوم هلتعط «تحالصر هلو نالوا كع دخسف قشر

 .زلروک جاتحا هلسوت کوب هدرادقع نابلوا مزال ًاساسا یک تلاکو « هراعا « عادا «هبه
 هعوحر قرەلوا دقع احم ا هددوقع مزال ربع بولوا ردن رب رارا هعوجر : راخ ارز

 نهار«هراجا « عس لاقا ءعس زکلای طرش رابخ هکردنوجا كنوب هتشيا . ردراو رادتقا

 ندیا هدافا موزلو لوبق یخسف یک هلاوح « تلافک « تمسق « حلصندلام «نهر نوما
 حو یزاوج مدع كط رش راخ هد سو فرص عیب رول وا تح عوضوم هدرلدقع

 هبوب ههصاخ طورش نانارانوجشا یراققحت هکردیتیهام یاضتقم كراعبب وب یلاطبا یدقع
 . ردلکد حاضیا جاتح تاربثأت یجهدبا عاا تالاح رب

 ۰ اخطار ندا یفاصا هه كس, یان طراح هواروا

  وار وه a 2 ادم ناخ
 هیراتعا یداریا لکش (۷) یدارا نامز (۱) : یاقفد یک لف ازجا هدطرش وب

 :رولوا رطاخ دراو لاتحا چوا نوجما دارا نامز اریز . زرولم ہرا هبکیا

 قلطم«دقع هرکص .دوللواهلواقمرابخ «االواینمی .ردقو یمکح هک :دقعلالق - ۱
 . زالوا تبات راخ . رولسای قرهلوا

 دلرایخ ینعی . ردحح هل هسلوا هرکص ندنروم نوک ياقرب هک : دقعلادعب -- ۲
 فوطعم هتیکلام هعیبم لالناق هدارتشا اج نانو نام همکح یادتبا [*]

 نیا تر تی نام لوف یاحا هرکش هدهبیا هاا هافا غ نالوا
 .ردشلوا زیوجناسحتسالاب سابقلافالخ لع ارس ندنفجهلوا تقدم بج وم روم مدع یطرش رب



 ۱۲ &*F طرش رایخ هدعس دقع

 ادیدرت هد « ردراو مشورغ زوب ایو ام هدنس » كمياب دقعلادعب یتح . دتیا یتایضتقم

 هک ردط رش راخرب هروک هنس رلترضح دمج ماما ىس ا لوىق كفرط کد یروس یيدلیوس

 ۰ رولو عوقو چ نددقع

 ۰ ردرومشم لکشو ردرتم : هددقع تا

 هروک هدارا لکش ارز .ردراو اا دا هعسم : هصخش « هطرش هدلدارا لکش

 : رولوا رطاخ دراو لاتحا چوا نوجما طرش

 رخ نوجا نامزره .زاعلوا دیدح هلا هیاغرب ايو نامز رب ینعی .رولبقارب قلطم -۱

 . رولوا دساف ىنعإ زالوا حیح عي هار وص و هکریلک هدوج و لاح ر یک قملوب

 .ردب اهدافایدبب ات )۱( و اح اکیا هدب وا دقوت هک رول وادق ۲

 ی ور ردموزل نانلوا زوجت ةرورض نوجا همولعم تدمرب كدقع .زالوا حح عیب هنب

 طرش راخ نالوا عنام همکح یادتا هلکعا فرطرب یعوزل « نمهلوا همادا هناهن الام یا

 E کوب هکرولوا یدّوم یتلمهم كعب دقع یساقو ماود ا رمتسم كنناربثأت
 : ردراو لامحا ییا هدهدارو ردنا هدافا فو (۲)

 «هرزوا قمل وا ربخ نوك اق رب الثم - زالوا حس عیب هن . ردلوهحم ؛ تقو -۱

 یروذح نالوا تراشا هدتلاهج وب هکروشد ردق ههحنلک نالف ایو ء ههحنساراک زود ایو
 ۰ رک ج كطرش راخ ندا ررق دقعلادعب : یماشتم كن . رکا دیلوت

 كامل قرة وا لیوأت هلسروض ا وا رکنا و کک لحن اس و
 .ردیاهظااع یت دوج وم قباسلافاک دقعو رولوافرطر هد ط رش یشانندتل وه هاساضم |

 فرطر لکا طاقسا یراخ راداسف ندبا لصحس ینالوط ندنتلوهح كرابخ تدم ]

 E N را
 ۲۰ رد طی د وک تاع م

 قاط ف دم هل .زاعارا یتدودحم هدروللوا افتک | هلردق و .ردمولعم ؟تقو ۲

 لبا نوک چوا یراترضح مظعا ماما . ردشغما راتخا یار كننارضح نیماما هلقفارب
 .ردزناحیدس زت ایو صقتت كتقو نانوانصتهلط رش كمال للاخ هنتس ولعم .ردلئاق هدیدحت
 هدنسهاثهدیدج دقع رب . رولسهنل |هدضوع یک یفیدلوا هدطاقسا ًامک نوا صیقنت یتح
 یشراق هن-اسا تیدودح مدع نانلوا لوبق . ردقفاوم هرابخ تلع تکرح وب هلبرابتعا قلوا



A \ £یسهعومم ی.هتلوک اف قوتح  

 هک «ریدن نالینوشود نوجمارلعسم داسفلاعراستم ةياقو ینعیاب هدنلاحیسلوا ربخم كنبرتشم

 ارز .ردفاک هدصقمنیمات - « ردی-ماس وطر وع هرابتخا یر ندضق ایو خسف كن رتشم

 یشراق هعسم دقعلالق كعياب . رتس هلتسم ندنخحهلوا شلدا لامعتسا راخ هسردیا خسف

 هدراخ مکح هحلیزو هددناب هسردا ضف . ردا تدوع هق وقح تعضو یتیدل و رااح

 هبدأت ینع هتسیدنک ا ضق هک ردقوش .ردک رولوا فلت اج یدک ندنفج لوا لم

 ۳ ا ا را یا ندو دنا ضف ءار ارز تلف تا
 . رددلئاسم یلفالتخا لوخد هب دم كا هباغ . ربلک مزال هدنسمس كي دم

 . ردراو لاحا ترد هدنوجا یھی هروک هداربا لکش

 : رح ارز

 قرف ر E ls 6 اا كتفص وش 5 ردعلا [ لوالامحا]

 نم لبا عم ا نک دنا لدم لیا عیم « دقع تارثا هد ا

 هنع ی رکید هعس یر هدنسهجش ققدت ر هلو .ردنا اضف ققدت قارن ی هر

 : رولیروک هح مهم کیا یا هجورب هرزوا كماقلعت

 : ردیا عرف هبنآ تاصوصخ کوب ۰ رلاقءمنکدم تمیاب عیب (۱)

 . زالوا كنرتشم . رولوا ذفان ییافرصت یهدعیم كمياب هلس هدنضق د كنيرتشم - |

eبولوادناع هب یر رشم ضقل ادعب و همیابراسخ هد وصح هدعلاب د صقلالق اف كفل  

 ۰ رولوا ذخاوم هللا تمیق نامض هد هارو CS هدا ض2لادعب یرتشم یربانب

 ققح قرهلوایسهحش هموام نراقمه هیمسآ ۹ ضقو شمامقح ند E عم ارز

 هل یطرش ناض مدع.هدفلت یتح . ردشماملاق ناکما هنسیقلت تناما دن دب ندا

 ردرطخت ر دج مکح وب نالوا قیطت هدهدرلارش موس نراقم هک همس ۰ ردلکد رتعم

 ندنساح ثلا صح شاو ینشم ضقلادمو ضقلالق ؛ كعسم فالتا س ت

 ند کی همءرتو للح هنکل رخ فالتا ےک .دولوا تات عح الص نایضبلط همیاب هدنعوقو
 رواسهتسلا نا نم قحا ندیرتشم هسرولوا زج . رردتنا نیمضت هفلتم هسردا خسف

 و اا ااا ولو تادر افق ندرتشم فلتم هکر دقوش

 یم « رولوا زبحم یدقع هسرلید ینعی . رالشاب کلر نالوا مولعم كنسرتشم یشراق هزاجا
ETهیدات دلرداخسف یدقع هسرلبد .رر دا نامضت ءةلتم  OS 



 ۱۵ &F طرش رابخ هدعس دقع

 كفالتا هدعیب دقع یراع ندراخ هکوبلاح . رر دتا نیمضت هفلتم یراسخ یاب نامزوا
 قحا یشراق هعیاب هلفالتا هسا ثلا صخش « شلاق هلفالتا یرتشم هدنعوفو ضقلالق

 و قلادعت . رووا دخاوم هدخسف حورشم هجو رب كنىرتشم

eرونلو هتسراو ی  . 

 هل هدنن ودح ضقلادعل - ا هل ا یلعف یدنک ایوهوامستف | كعبب» - ثایصت تان حب

 .رولیر وک یلرخ كعياب

 ضبقلالبق - ىساليع هليا یلف كلان صخش ايو كنيدقاع كعييم - كييمت ج
 تان یحالص ناض بلط هعیاب هدنعوقو ندساح ثلا صخش ایو یرتشم ضقلادعلو

 یلت راخ لامعتسا نا نامت قحر هیډشم هدلوصح ها لعف یدک

 . رولوا یهننم رایخ مکح ندنغجهنلوا

 را حس «روط للح هکلرخ هراس نانوا لا لک تون و
 هدنعت كا صخش ىنعي <« رور دتا نیمضت هنلعاف قحن یاصم هدلاح ضقلالق

 هدهلباارش موس نراقم هب هبمستو شمام رک هنکلم عیم ارز . رویمهدیا قیضت یییرتشم

 لو تزاحا قحا هب هدخاّوم هانع ماع ی یرشم 2 ر هلبو . ردشماعا قس و

 هلا نامش هیات هدوا . رولسهردسا نیست هد« یر دل هاتف طقف ی

Eماع یشیج هبتسیا یعس ط هسرولوا زبحم .ردیا عوجر هاعاف 0 هتکلام  

ESشلوبعوفو ضقلا لق بدعت هد ها تولوا تادر هقشل ندرتشم لعاف  

 ةسرلید یرتشم ینحا . رالشاب يلرخم نالوا مواعم كس رتشم یسراف هزاحا وشا هيا

 نوسوافصو ناعق « ناضق نالک هلوصح هسربید ۰ رواسروق ندنک «ردبا خف یعس

 تا هدعم دقع:یراع ندزابخ».,ردب رف هلسهصح ندع نی وا رو و

 كنبرتشم قحنا یشراق هعیاب تلا صخش « ضباق هلسمت یرتشم هدنعوقو ضقلالق

 «ثا ات صخش هللایرتشم هسيا هدنع وفو ضقل ادعب .رولواذخ | ٌومهدنخسف حورشم هجورب

 . رونلو هتسراو ندننالخادم ولرد ره كعياب

 هنکلمكمیاب فالتخا . ردمکح ر هلع قفتم هکر اقیم ہن کلم كن شم ؟ یم (۲)
 .راروس روس 394 یلوخد هعیاب كلم ج ناماما . ردهدنسهطق اک تور

 هسردبا لامعت ۳ ینقش خسف ككل ربع عاب ] ۰ ا اف کو یرلت مضح مظعا ماما

 [ ۰ ردراو یسح قح هدنرز وا عیم ردق ت دادرتسا تضاف یرتشم نرو قهراب



 یمهعومب یسهنلوک اف قوقح ># ۰

 هسیین مهم کیا هرزواكمعاقلعت هنع «هعسم هدهدارو .ردیرتشم ءرخ -- [یلانلامحا]
 :رولیروک

 . ردشمقج ندنکلم كعياب هلا دقع عیم ارز . مک گام كن مهم ؟ عیم (۱)

 . ردلکد زاوح نیهر هدناضواعم باب نا تکلم لارز نیزمکمرک هنکلم كکلام رب

 : ردیا عرف هيلا تاصوصخ هیهحن و
 . رولوا لئاز یتبحالص فرصت هدعبم كعیاب - |

 .رولوا ذخاّوم هلنع لکد هللا تمق یرتشم هسرولو عوقو ضقلادعل ؛فلت س ب

 كنون طقف . رولک مزال ن هدددرلفلت نالوبعوقو هدندب 0 ندک دسا خسف ۳

 هسل وا فلت هدندب كنا عادیالاب هعیاب یتح [ . ردینابقا" نهر لکد كاربخم یر وم «یلماع
 لثم هیرتشم هلسهتشررس یدا هدنلا خسف لوا ندفلت هسقو . ررو یامسم نک هلن

 ا وو لب ها هدف بع اوز ۰ شعتردتا نبضت تتقاو
 .ردشک هلوصح یتروبحم هیدأت ینایسنع نارام .ردشلوا مزال «میبو طقاس «خسفقح
 1 او دا ےک ندا ا ولا دا كس هدنع وقو ضفلا لف كق

 ۱۳را دف د د کلا نوا یر فا كناض هدعس ارز .ردلکد»؛یفانم هتساسا

 . ردد وقفم ضف هسلا هدارو

 كلا صخشو خسفنم دقع هدنلوصح هلا عیاب لعف ضیقلالق ؛كعببم فالتا -- ت

 هدهسزول واتبات كلرخرب هجوربا «یرتشم هلسعالوط هنداحو اساسا هدنلاوضح لا لف
 هفالتا هلتهج ینیدلوا لخاد هنکلم ارز . روللوا لح هتزاحا یلوصح هلآ یلعف یدنک

 . ردردتقم

 ضمقلالسق ( یسعالبع هلا یلعف یدنک ایو هیوامس تفآ كعيم) كيبمآ س ت
 تا لیصف کور ضشقلادعب نکیا لکد راد را و كلربم وش یلودح

 .رولوابجوم یس هذخاؤم هلبا نم كنیرتشم هدنلاح یلاوز مدع هدرابخ تدم هدنسهراد

 ( ےک تک الا ن تاک نیش ااو تع رب ندسادقاع ) كاسنمت اس ج

 یعوقو ندنباح یسادعام بولوا لوم هراخ طاقسا یعوقو ندنناح یرتشم ضقلالق
 نو تارا هکسرافوا دانا اف تک سه ضتقل اتمی نکیا" لکد ریا اح ءنفس کالا

 مکحوشنانلوا قسطت هلیب هدنیبیعت كعياب . رولوالصاح یتروبحم هیدأت ینم نوما یرتشم



 ۱۷ > طرش راخ هدعس دقع

 . ردراکرد یجهریدسا نیمضت هعیاب كنرتشم یتمق ناص هدلاح رب هلو . ردتقد ریدج

 هدنفرظ راخ تدم ایو الصا كبع هکردراو هطقن رب مهم قجهلآ هرظن هداروب هفامعم
 كعد تزاجا لاح هسردبا نیعت لاوز مدع ارز . ردندعت كنتهج ینجهلوا بولوا لئاز

 نیعتوب .ردبا ماودیلاح كلربم هسقو « رولو ق.طت لح ؛ یمکح نک موزل و نا

 لئاز هدفرط راخ تدم هدوتو ابو یماعلو لاوز تلف هدیاو - ۲ اب
 هدلایممدعب .ردیاتدوع كاری هدنلاحلاوز هدنفرظ تدم ارز . ردا ققح هلسمالوا

 ! عهقارب ریثأت رب یالوط ندندم یاضقنا ندبا تلولح ههرا هسیا لاوز

 . ردهلع قفتم هدهلئسم وب ملاق هرنکدم كن شم ؛ 0

 كع |قلعت هنع « عمم . .ردربم یرتشم مو عیاب , مهينعي . ردسدقاع رب SN لامحا]

 PER ک رسم 6 دن ؟عباب < كمي :هحش قحهل وا سرتسد هدناقفدت قجهلساب هرزوا

 : ردبا عرش ها تاصوصخ هداکو هک را

 .رلافنوصمنددقع تارا ى تحالصو هدنالوادماع هتسودنک كره 1

 خسفكنزاحا ینعی) هنراقتم ایوهمدقتمایو هر أتتزاحا كرکیدیتسف كنیرب -- ب
 . رقار مقع یس ( یعوقو هدنامز هلا

 خسفنمعس هسرولو عوقو هدندی كنسکناه ( یسلوا فلت كعسم) ؛ فلت ت

 یک یجهمهتسیا یتمق قرهلبتروق ندنع زکلای یرتشم هدقلت هدندب كمياب ینعی . رولوا
 شک هل وصح دقع خاسها هلفلت ارز . نمهبتسیا عیب هدهدفلت هدید كس رتشم

 كار دا نمضت ه یتشم" یتمق هدام و. كیا . رددش نوا فرطر یاکمها تا

 هح كضق نراقم ههمواسم یمن کد یجوم كس دقع یتبحالص یهدنصوصخ

 . ردناض دن «لکد تنامآ دب ید كاضباق ءدنلاح ارش موس ىلع پا ارز . ردسهقوقح

 ردا و لوم هدف و

 هسرواوا فلت نکیا هدد كن رم چ ید دو مکح هدهدنفلت كنع ناعم : دارطتسا

 . رولیتروق ندکمریو ینلباقم بویمهربدتا نیمضت ین نیعم میاب . رولوا خسفنم عیب

 نامضت ینتمیق قجنا بویمهبتسیا ینلباقم یرتشم هدهدنلاح یسوا فلت هدندب كسا مک هتن

 هدد عیاب نم نعم وو یرورض یخاسها كعب هدفلت ضبقل الف ارز . رولسهر دتا

 . ردعسط یسقلت نامض دب كسدب هروک هنسهلوب قرهلوا یلیاقم یش رب



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح ك ۸

 كلريخ همدآ و .ردربخمدا رب هقشبندنبدقاعینمی .ردنلانصخشریخ -[ عباد لامحا]

 تاقهدب ندا قس ءدنفح كا هسیایسکداهندتدقام یبتتسم هروک سلوا تا الاب
 رب یالوط ندنسلوا تباث هینتسم مهو ا مه هلرابخ هکردقوش . ردیراج هدهداروب
 روصم یدش هل رکیدکی . ردهدقعو راجا بحاص "القتسم یر رهو هدکما دمت

 دعاوقهرزوا تعا فرطریراضراعت لمتح یلودح ندنزو یلامعتسا كراراتخا نالوا

 : روللوا لسوت ههنآ

 طاقسا ك ر ارد . روللوا راتعا همدقم ندنزاحاو خسف ندبا ضراعت أ

 ا هداعا ی رک یا

 هدنضراعآ كن یضتقم هلا علام ارز ۰ ردنا حجر خسف هسض هديا ناعل مدقم س ب

 نوجا عیاب ندکعا تالا دیدج لاح هبیرتشم هلا حیجرت یزاحا و. روللوا مد علام

 رولوا یالوق اهد اقا یلاح دوجوم اساسا

 E E لدد یهلماعم ت Te هلو املع ضعل

 تم اب هس لا تّشسم نالوا زج الثم .روس دنا راتعا «سهلماعم كدقاع لصا هدضراعت ییعِی

 ها یاب ا فوق هایت یو نددفع تاج وم اساسا. زومزوک رم ےک

 نع كلربخم طقف . ردراو هدنالوا لئاق هنیزاوج مدع كابا هنسادعام كدقاع یلربخم

 ا او نادا ھا ےک رو اکا ہد نوا دفا ھنر
 . رولشالک ۱ ی اعا كنهظحالم و هسرولموشود ینیدلوا ردتقم ههماقا هنماقم

 تام یار فاصحس اک شیاص اقلعت هتساضر كربغ قرهلوا نراقم هدم ر ]

 a .رولوا رتعم ء راخ ندا ىت اا هدلکش وشو حس « عيب ندنفح هل وا فرص

 رعت تدم ےک ار ناباش هلم a ۹ امر هتساسایزاوج مدع ثانقلعت

 ب ہو ا فرطر یاکما فرص هطرش رابخ هدنلاح ا وک ها راوطا قماعلوا
 [۰ رول وا قلت دساف دقع رب ندنفجهلاف هدنتهام

 فاربخ ارز : رولوا رطاخ دراو لاتحا کیا هدنوجنا عیبم هروک هداریا لکش اذک
۳ ۳ ۳ 

 تزاحا « روئلوا هداعا یعاع هدنلاح خسف یتا . ردزتاح . رولوا هدنماه اےک

 هددب سم نالو یضوقم ردق ههحلل | یتسهداب < یرتشم هدخسف ۰ 1 ا

 : ايو [ . رولوا e كنم ص رب هقوقح تعضو . رولسهدا ساح
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 ارز . رونلوا روم هسیا دحاو عیم : رولقاب هدلاح و . رولوا ۲۳

 یاس كنسهصح ندنع كن زج نالوا طرش راح ندنغیدلوا مولعم یک كاوت كعییم

 همام موزل و هدنزاجا .ردیا هدافا موزا لاحرد مس هد رح ناعرا طرش راخ . زاعارا

 لام كنمدقاع عیم هلتهج ینجهلوا خسفنم وزج رب کلا اسلا E رفقا تا

 هدنسعاد لسو هغ قارف راه نالوا اتم ندتک شش
 .ردشع | قلعت یماضر (هلسب الوط كا لوق لرىخ هدنزح) هعس هل روصوش ارز .نمهنلوت

 ( شلدا طرش كلربحم هدنفصل الثم ) ۰ ردییثم ۱ : زالاق للاخ ندلاح یا هسیا ددعتم عییم

 ندنفح هل وا یقلت کک دحاو هلتهح ینیدلو هدن- هام نبع كسر ر ازجا هدثم

 هدییم یروذح عازت ی مدنلاح حق ارز . رولوا را حس نراقم کلرخ هل روص وش

 « نم « نبی دارفا : رواقاب . ددیمیق - ۲ . رولیبهلیدبا فرطرب کما لوق یک ارتشا
 ییا یمیق زاثم : هسیا شماملیبای رانوب . رولوا ربتعم راخو حی عیب هسیاشملوا لیصف

 رابخ نوجما یرب نیعم ندنراجما نیزسکعا نایب ینساہ یو یرب نییعتلایلعال ندلام
 راعیب هلتروصوب هلهجو ینیدلشالک | هدندرالام . رولوا دساف عیب هسیا شلدیا طرش

 ینیعكن رکیدکی | زجا هسیا هدنامق . رولوایداب هعازنو یدّوم یلاهج هدنک ایو هدعیمای
 . ردلکشم هدكعا فرطر یعاز نیراس . ردلکد هدنسهباته
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 : ہہو تیار مام كط ایم ہی باسا
 یعراخ) « ( مدلوا ضار ) «(مدریو تزاحا) ینعی .رولوا لوق اب هک : ترام اکو

 یو روس یس نالوا ندهنطاب روماارز .رینأ, وس زوسر رداتلالد هاضر یک ( مدتیا طاقسا

 .روسد هل وق تراحا اکا هسردبا راهطا روس ت .زعلوا راتعا ه هد رګ ت ٤ر لک

 (O N مک هتن . دلو دوو ترا هک دا راهطا تا دا نادلیوس

 هلتهح یرلکدمرتس وک یناضر رل رعت ی ی )۷ مدوس ) < ( مدا وزرا (

 .ر ول روک یلعف رب ردبآتا الد هاضر كز ینعی .رولوایلعف ابو. ردرلشماعل وا دءتزاحا یلوق

 ( نوسملوا نوسلوا نراقم هملست ) « هه « راما « نهر « ر راقح هناساص یعسم الثم

 لامفایک تلخ شه را تاقا رھ یر «تنارخ ءتعارز او هند ا9 لا

 هدنیعت ک الم فرصت . ردبا فرصت هلهج و رب ندکلع مزاول ینعی ارجا یزعفرب ندهبدام

 .ضەلوادنتسمو لیلدهاضر دوج وف رصآ زار نوح اه رحت نب ران .ردیداعو فرع ؛رادم



 یسهعو یسهتلوک اف قوقح 3

 ا دع اضر یسهلضف هر «نحط تدم رزا ندتعاس ترد یعرکی هدنمرکدالم

 3 ۵ هر ولواتع تراحا لس هل هج قعلو هدنساوعد هعفش ] ردوا هدهعطم

 كميابمک هتن .زاعاوا یقلت تزاجا یسمرتسوک هنیرب موقت یارب یعیم ابو یضیقبوری و فدا
 . زالوا تزاحا یمیلست راتخالاهجو لع نکیا تزاحا یمیلست ییم كياعلاهجو ىلع

 هباضر مه یک ( مد زاو ) « ( مدتبا خسف ) ینعی رولوا یلوق ایک: مش - ۲
 هماقا هنماق« كب | یللد . ردندهتطاب روما هداضر مدع ارز . ریتلیوس زوس رب ردیا تلالد

 را «ردقو زاوج هلاطلا ًاقلعت زکلای ۰ ردزناح خسف هدهلتفاضا هلقتسم نامز . ردشعلوا

 تزاحا.رولیروک یلعف رب ردبا تلالد هیاضر مدع كرب ےب .رولوا ل او .رلاق هلاح لع
 نوح |عیاب هر وک ذملاعفا ارز . ردلعف خسف ررب هتشيا یم ایكمیاب یلاعفا نالییاص هدهیاعف

 هل روصوشینمب ها لیکشت یلعف خسف یسهبه زسمیلست كميابريخم هکردقوش .ردللد هیاقتتسا
 .ردشءاهلوا دع خسف یعاق ههعغش یاوعد كمياب رب [*] . زالوا طقاس یل ربخ هٍسهه

 مک هتن . نمداوا لاد هک ف نراس کلع ندکی عدا و ندشیدلو هدنکلم میم ارز

 فرصت ر قرهلوا ندکلع مزاول یتماقا كن الا نواص یدا یبدسا تماقا 0 ریتم

 E لوح تاتو
 هرز واكمن قلعت هاذءندنسهقفد تاحفصدع هقاعتم «هلعاف «هاذ ید كىزاحاو خسف

 خسف دلم رب ندبا باما یلییذ «هفن | تالیصف «نرتسوک یتسارجا تروصكتزاحاو خسف

 هلوق ټزاحا :ردیبفک کج ها بودا باجما كم رادربخ یفرط نایلوا رخ ندنزاجاو
 . ردهدیلوق خسف فالتخا ۰ ردراو قاقا هدنفیدالوا موزل همالعا هدیلعف جنها لسو
 هدقع موزل هدنلاح یارذک كتدم نزسکلدا رادربخ فرط رکید یارضج نفرط

 لبق هجیتلابو رارویید نمریو هدناف لع قول ءرکص ندندم نارذک ینمی . راردلئاق
 یرلترضح فسو وا ماما [**]۰ راو ورک رک یزاحا هلتمادن ندخسف علاقوط

 اضد هدق هلبا مالعا موزا هدنفرظ تدم یف ققح ینمی . رویا كارتشا هارو
۳ 
 . رویمرتسو

 .رولوا طقاسرابخ هدروییدیا لیکت یف خسنرب نکیا لکد حیح هلتیثیح قتلوانیدلاهبلعنم ربغ نم
 هدلاحرب هلن ون قرەللا هراظن لامحا ییغآ کا کد نوجا قمالوا لصاح مع قول ۳

 . ردشنلوا لوق یاسا عیدو همق یحهدا بصن هلتعحا ها



 ۱۵۱ *& طرش رایخ هدعیب دقه

 عاحرا هنروص کیا یتاققدن قجهلسا هرزوا كجا قلعت هلعاف كخسفو تزاحا

 5 زرولسهدنا

 ریت یتمی . ردشما ارجا "ةلاصا یدقع تاذ نانلوب هدنزاجا یو خسف - ۱

 .رولوا شعای هنشاب كت یدقع (۱) :نمهلاق یلاخ ندلاعحا ییا ا هددقع هلصخلم

 ینسهداعافرصم تانضوبقم « ندا خسف E مه ودق الب یرثأت كنتزاحاو خسف

 e هسلا دحاو هقفص : رولقاب هدهدلاحو .رونلو یبیرش هددقع (۲) .ررو

 نیراتو لضاح یبع ترش هدعس ارز ا یفالخ یرفید - 2
 ررض .رول وار رضتم عیابهدنددعت هلرلب رتشم رم «یرتشم هدنددعت كرلعیاب ربیعی رادهقاللع

 [*] .زمنادیق ییرکید ینزاحاوخسف كنبرب هسیا ددعتمهقفص .ردقوب هسیاررضلاب هلباقمو

E ۳ایویصو هددقع هلصخحلم ربع ینعا . ردشء | ارحا کو ابو هاو  

 تباتهلصا راح قح نالوا تنا هرلنو و ردراح هدهدارو هح و رشم تالار + ردلکو

 یراخهس راهسلاص ههدایزایو ره هاش E یلام تح. ردهدنسهجحردقح نالوا

 قالطاقلطم .ردبا باجا یو یتیقلطم كنسهدام هلحم .رلردلها هدقع خسف هلبا لامعتسا

 لثمر هدنفرظ راخ تدم كربفصلام نالابتاص :یساشسم كساساو .رولوا یراح هرزوا

 نالک هدوجو هلا نارذک كنامز لکد هلا یدقع كدقاع . رولیروک هدنلاع یمق دارو

 یضو قترا هزاحا نالوا كعد هعاضا قو ندسیلوا فکس قح تم

 فرصت یهدندزوا رصاق كنصو . ردقو. تحاصم هدنزاحا وش هکنوح . نعهلوا ردتقم

 ردطونم هتحاصم هسلا

 : رولوا رطاخ دراو لاعحا یا هدنوحا یم ييدسا قلعت كىزاحاو خسف

 هعسم ماع كىزاحاو خسف اذ ۰ رک هعوقو تزاحاو خسف E تم بس ۱

 هسلادحاو ی ؟ عسم : رولفاب هدلاحو .رولوا عفاو دسر تست درد ررلصا یقورصم

 یشان ندکمامتا ررقت هللا نیفرط یاضر هددقع نح امدقم تزاحاو خف هدنمیاش وزج
 مکح هدنددعت مدع كنهقفص هسیا ددعتم .زعلوا زوج ندنفجهلوا بجوم ینهقفص قرفت

 هصالخ . ردراکزد یزاوح ندنفیداعلو یروذحم قره هسا هدددعآ كم هقفص . ردییبع

ET 01ه دنس هصح كنیرب رب دزد دست كفرط نابلوا رب ۰ ردرتاد هد دعت كري  

 طقف . ربلک هلوصح یبع تک رش هدهدارول اعقاو . رولسهلوا ريح هدنسهصح كنيركيد ردا خسف

 , ردشمر دل[ هزوک ,فرط, نانلوا ريع هج رب هلی وت "ءادتا



 یسهغومن یسهتلوک اف نونف د ۲

 .رونلوادع نکیلناک یتیفک رایخ لاطبا هدنرب ندرابش ددعتم نالیناص هلیا هدحاو ٌةقفص

 هد تااهح شل وه كنع هدوا یهقفص قیره یزوح e را هرزوا لاح راح

 ردندّوم یعارت

 SAT 6 قل هتسخ او نوسا قلعت یماع ور |دهف راع : تر او

 یشع.ردشلوا لصاح موزلو لئاز علام هلدم رو نوسلوا شماعا قلعت یملع هلباس رب

 راظتا هدم تیام هدراقفحم هلتهح یرلفدلوا نداسا ندا طاقسا یراخ نونجو

 . رد رو رص

 نانلوا توف ساسا ندسودنک نوجما دقع ابو دقاع كنافوتم : یافو كرف 6
 هد ولوایحو اب و ثنلک و مهدی ول وا لکو كركو كدقاع د کک .ردب واسم ابی یو تاد

 هسا عیاب ريح هک « رولوا مزال مو طقاس رانخ هلسافو كرصاق نالوب هدتناصو ق

 هداراراخ ارز ِ رلاق قرهلوا كلم هننراو هاا یرتشم ؛ ردا كالع یسم یرتشم ها- اف و

 هعبص . نم هد آ لاقتنا هراو هلتهج ینیدلوا فصو 7 ترابع ندراتخاو تشمو

 رافصو تا هدصخش طةف . رولوا تبا ههرو و راراسخ ندا ققحم یالوط ندرلغصو

 يا U اعات یاعدم د وو درو ندننج هلوا فرطر هللاوز كصخش

 ريخ مکه تن . ردا ما ود ی رکید هدهسرولوب تیام یرایخ كنافوتم : هدننکل یخ كفرط

 ا ا هلن یافو كناملوا

 نکر یخ یرتشم « تزاجا ناکما ؛ نک ر یخ عیاب ارز : یا فلت ًامامت كمیبم ٥

 اک یعوفو دید یرتعنم ایو عیاب كفلت ما . رويملاق خسف ناکما

 EEE عیب عییم .رول وا خسفنم حس هسربلک هعوقو ضبقلالق لب رم

 قرەلو|ىسەحس همواسم نراقمه همست کاپ و مر و یارک هعوف و ض2لادعب

 هسیا هدننکل ريخ كنیرتشم ۰ روییدبا نیمضت ینتمبق ضق مو هلیسیالوط یضق نالوعوقو
 قرهلوا ىہنم یبحالص كلربم هدفلت ضقلادعبو یاس كعس هن هدفلت ضیقل الف .

 یل تزاجا لاح رتسیا خسف لاح رتسیا هلفلت هصالخ . رویلیروک ییدریو ینع كنیرتشم
 . رولو تیام رابخ مکح نیزمسکط هلکب تدم یاضقنا هدلاحیه نوستیا

a ESیبعت لہ وص ید ا از هسنفرظ  
 ا هد 6 رول وا مزال عیب قر هلو تام كالرمحم هدنلاح بعت هار وص وش ارز



 ۱۰۳ ۷ طرش رابخ هدعب دقع

 فالو ی رع یرتشم ےک ت .نعربتک للخ هنکلربخم هل اک ضیقلادع نکربخم عیاب]

 [. زا فرطر یلربح هنو یعیب دقع هن رابیعت نالوبعوقو

 هدل وتم تر ) صته دل تم لو صم هدا هرمي یضمقلام م) یمشم -- ۷

 هک «( یک وروای ) . ردیسهدلوتم كنهلصفنمو( یک ایوب ) هدلوتم ريغو ( یک كازمس )
 ن ATE ءاضقناورولوب تا رابخ مکح هس رلک هل وصح یسکناه رھ كرلەدايزوب

 یراح (یک ترحا نانلا د ی رع تن تم رک

 كمك دايز طقف .رولیبهللو هدیزاحاوخسف هدنفرظ رابختدم هنیرتشم ینعی .زمبا طاقسا
 رد زمس هم ینح لاق 4 ی رب و AE رم هلَقل وا هام یفالتحا ؛ ؟رولوا

 5 راخقح ندنلاوز هد اوز نزسقلو وا یضقنم تدم .ردقوت ی روبج اطعاهعلاب هددخحسف

 هدتعل . رلک هلوصح بیعت رار هلا لاوز ارز . زالوا دومشم هدارو لاح ر یک یدوع

 ET رو و ما هر ی صف

 .رولوامزال عیب ندنکیدلک هلوصح هدایز هسیا رالطروع قوواط ايو رالیزوف نو وف نالو

 ارد جزا مداعا یلرخ نالوا فاع یلدا رام با یو یسفا فا روس

 قوزوبهطروم « راغوط ولوا یزوق هکردقوش . ردشع| بیت قترا عیم هلیضورع كرللاحوب
 ردق در دم تاپ ناک اک كرم ندنفج هلشالک [ یتیدالوا سس ر كولم كریاوز هسراقح

 هسیا شلوا بجوم یاصق نایرط هګ را قمالطروع « قءالوروا هقامعم . ردا ماود

 ؟ رد بع ر هنساب ولشاب ناصه ندا بر ارز . هدا تدوع هدهدلاح و راخ مکح

 [. ردلکد رادهقالعو دقم هلسمالوا بولوا لام ا

 نوحایسعا اضما ید طاقسا یرابخ عیب E تش شم الثم : ۳

 دز هلروصر 3 یرتشم هدنکل رب تیبا اذکو هوالع یشر هعسم ايو لیزتت نادنک

 . ردکی دشلرتک هدوج ودقعرب کا هلق دادقع ی رب 1 . رد زتاحهسل واحلاص كرديا

 «رل | زنم یعییم اضمالاب هسرلید . نمریو تیاهن هرابخ مکح ارا ندع یییرتشم ربخم ]

 [ ردپا خسف ییب هسراید
 كیزاحارخسف : ی یار مرد مہ هدرابمترم كم صاف لاء ہر ہیاص امف ۹

 .یدشلدیا ثحم عوضوم قرلوا یانتتسا مکح رب هلثسم وب هدناققدن ندبا قلعت هنلعاف

 روسهی ینفالخ یرکید قترا هک : یزامار رم تیر ہول رقاع كرتشم ٠
 هزاجالادعب ] . رویلوب تیاهن هد كارخ تبات نوجمایسودنک هلیسهعقاوتکر ح كنقيفر ینمی



3d etیسەغو# یسهنلوا اف قوقح  

 ؛لکشیح رب . نههللوا قلت ببسرپ ر ربو تیاهنهراخ مکح لوبق یزاجا خسفلادعب ایویخسف
 [ ۰ رددیدج دقع لکش یجنکیا « هلاقا

 : یس ملص وص كناذ رمتماروصتم لو صم یر و ط ہد مط مم مایه همنمارایمشم را عداب

 ٩ -- هماقا . ردکر کتم زوس هدنفالتخا ینیداعلوا تولوا طر هلراخ 0

 رونلوا حیجر یسهدب كزاخ . ۱

 هدف رطتدم یشراق هنساعدا فلت هدلا رو صدع ایو خسف هدنف رظ راخ تام ۲

 . رونلوا حج رت یسهنیب كتزاحا "یعدم هسلدبا اعدا فلت ابو تزاحا
 : رولقاب هسلک هلوصح فالتخا هدننبعت كعسم هرکص ندننزاحا راس اهلنم - ۳

 «ربخم : رولقاب هن هسلکد . کت رشم زوس نوسلوا هسرولوا مک رخ هسیاض وقم هح رتشم

 . ردكعياب زوس هسیا یرتشم كسرتشم زوس هسیا عیاب

 نالنتسیا كطدبا مازلا كعسم ییدعا ضق یرتشم هدننزاحا كمباب نالوا خم - £
 كنبرتشم ۰ ردکنیرتشم هلینیع زوس هسشیا روهظ فالتخا ادا ینفیدا وا "یش
 كما در ییضوقم خسفلاب نک رخ یرتشم ییعی . ردهدزوا لاوتم و مکح هدهدنسهداعا

 .ردکسرتشم هلینبم هننزوس ها عداینفیدالوا یش نالوا هداعا كعیم عناب نامز کیدتسیا
 . رونلوا لوق هدیسهنس كمياب نانو هدنددص تابا ینغیدلوا یش هقشب كعسم هقامعم

 ع زوس هدنفالتخا یرو كیدم 6

۱ EA Se هدفالتخا هدیدم رادقم _ ٦ 

 كیالواقتسا یحمراب هسروشلوا ناب حم راب :رولقاب هدننافالتخا خسفو تزاحا ۷

 ناکماهنت وبل كن هثداحضقانم اک | ءرکص ندننوب كتهلداحرب اریز . رولل واحیجرت یسهنب
 یغقتمراخ تدم زونه فالتخ |هدبولوافرطر, ريخ : رولقابهسروهلواناسخم ران . ردقو

 .ردیواسمکح نوستیا اعدا یتزاحارتسیا یخسف رتسیا .ردکریزوسهسرویلوت عوقو ندم وا

 زوسهسرویلوب عوقو .رکوصندقدلوا یضقنم رایخ تدم . ردکنالوا ری ینعی كلرکید هنیب
 تابناهنیلابنوجمایسبعدم خسف . ردکنهدیا اعدا ینزاجا - نوسل وا یرتشم نوسلوا عیاب -

 هسروبل و عوقو ندهلوایقنم راځ تدم زونهفالتخا هدولوانفرطربخ .ردراو یر وح

 ی یزاحا زوس هسرولل وب ع وق و هدلاءاضه | دعل .ردکدهدا اعدا یخسف زوس

 یملعمهیندمقوقح یسهتلوک افق وقح

 رمعلارلا ووا یید ام



 2 2 تاک

 نیا رو یفالخا ی ةمواصم

 اطخ ایو اضق رب كنه رح بکار « همداصم هدنناسل هیرح قوقح هلهجو ینیدلوا مولعم

 كا یراسانشنوناق كنهقوقح لئاسم دلوتم ندهمداصم . ردساعاح هسررب قرهلوا یرتا

 ی هب رحم رافسا « همداصم : ردلکد لصف جاتح ینیدل و ندداوم ندا لاغْسا قوح

 هدایز ندبنعوقو تّرنک كهمداصم « تماخو . ردمخو لا كنارطاخ ندا شهادت

 یداب هرهمدص شاهد <ییعرس تا هدزعامز . ردەدنتماسج كرلررض ييدتسا جاتسا

 ناکما هتیربمعت .لاجرد, كراشران نالحا «یسلیاب ندکلح ایو رمد كرلهنکت . رولوا
 [*] .رفیا هبایردرعق هدنجا هقفد چاقرب رار هلباهمظع تورث ینیدلوالماح « هتفس :زاهارب

 راصحا هنس هط یتماسح كرر دا «تسما یيدتا راهظا كنلئاسم همداصم طقف

 ندفرط کرد . ردلکد ا EE FEN E نوسنم راتلو د فلت : ۳

 . ردوو تدحو OE راتواق نالوا رشل هدهفلتم لود 3 هب هم داصم

 نوا اهد . زالوا شتا هغلابم داهسرد ردهبرح کلم رب صوص هزعامز همداصم []

 ندنقوقحیاملع دارصع وا . یدا ردا همداصم هدرل کد قبجا هدرلکوص رع ی زس

 فلتخم رلیک هقیقل اف .رویدا هدافا ینفیدلواشمهلدیشیا همداصم هدرل زکد قحا «( هاته ) نهلاو

 ییدربک هنامل كني هسلوا هساوا همداصم . یدقو ببس هنیرلامشراچ ندنرلکدتیا بیقعت راقیرط
 :یدیافیفخ ةبسن کک ید هدلاح وا طقق . یدیا ریلسهلک و کید كرت یا او
 هدهریمعتر هلع یک کیدا لیدعت یتدش كنهمدص یثیلوا لومعم ندباشخا كنيکو ینلزآ كتعرس
 دلراق نوکوب ۰. یدبا سا لے داو و یصلخ سا هدشاتنش تاحاس یا یک

 باسا كننافس هدزعامز اعقاو . ردلکد ردا برم تامداصم هلغلوا نعم لد یحهدیا بیقعت
 هدندوحو تھ دعا وقرتاد هروبعو روص هدر کد ِ رویفلاق یرک ندقملشیااح هنمأت ینتینما

 یجهدیابرقعت كنافس «هرغن وق للم لانیب ند اداقعنا هدنوتغیشاو هد ۱۸۸٩ .راردرادتفنمراتکلمنوتب
 یدتا مظنن هماننوناق رب ترابع ندهدام ۳۱ رئاد هرلتراشا «هرارادف نلک مزال یسلوا لماح «هقرط

 Comité maritime ) یر نمجالللانب هنرزوا قرف كتهنیفس مات ا هدنسههس ۲

internationراک یتسهلئسم یینما تاع 2ه دعاحا یکیدتا دقع ەدغاپېوق هد ۱۹۱۳ (  

 رولوا رادم هفیفح ییەکلہ راد نالنوشود وب به طقف . یدتا عضو ههرک اذمو قتال عقوم

 منج كلا . ردقول هنیفسرب چیه نالاف هتسراو نانسی همداصم لهدا هلازا نوتبسب هدهسیا

 قرد راج ہیک ر رکید ,نالاق یغاشا تند یدک هلیرابتعا محو تعرس «یکر زمکیدنا ضرف
 . ربلیب هل وا فلت



 یسهعوج یسهتلوک اف قوقح % ٩

 ؛ردلفلوا لح هروک هراساسایناه «نیناوق فالتخا نالوا یسطیروهظ هدلاحوش
 E یسق ال o 2g هاا

 یهاتتما : ردراو هدیسهصوصخ تسها نوجا یرلساش قوقح یلناعع لزمنحم

 ا دا وا هدداوم مک ۱ راع - دری کم نالوا تاام«ممللخاس
 ۱۳ ا ا ری بک هرادامز هلوصوش «یتها كلام نناوو الهالتخ اد
 «یواعد ندا روهظنکل . یدا لکد ردات همداصم رم رد کو فا یدا 2

 نوجماییدم | سکع ههبناع ک اح هایسالودیرلالوارت اح یهبنجا تفص كنفرطاینک |

 اس و یالقحا ا ےک تامدا دھو سا یتا داهحار هدشهراهمکح هب

 ناناوق فالتخا هلبوغل كرانوسالوتباق . یدیا شملمهدبا زارحا یفوم ینیداوا قیال
 تام نالوا هدالوا هم لهل تھا ید هد یک ینیداوا هدرلرب راس یک

ER 
 (۱) :ریایهلوا عاحرا هبهنا طاق «نیناوق فالخاییدتادلوت كن هب رحم تامداصم

 كداوعدقح (۱) ؟ ردیا باج ا كلدیا بیقعت نولاق کناه هدتنحش تیلوئسمو ناض نیعت
 تور (۳) ؟ ردا ن هروک هنوناق يناح دعاوق نلک مزال یقعت دنا یسهظفاحم

 ؟ ردداع عام یتحالص یوعد

 ؟ریا ناجا ثللما بیقمت را ترم عاف و تل ررر دا ستم

 :یروهظ تروص كفال حا

 نا او صاحسا ا ر ترامتس د 6 صضاختخا همناتسم

 هلفلوا ماکحالادحتم یرلنوناق هفلتخ لود هدنصوصخ یتمضت كراررض نالوا ضراع

 .ردیرتا اطخرب دوخایو اضقرب اي ررض هققل اف .ردلکد ظوحلم یروهظ نیناوقفالتخا

 هسیا نادوبق ايو هفئاط لعافو هنلعاف كناطخ هدیناث ریدق .زلکم زال تانمضت هدلواریدقت

 لاک بم اس عفو O OS لوف ءدددر یک یینلوا همش لود اش

 هبهمداصم حنا «قارتفا . ردشغا داحا اساسا _هدهطقو یبهفاک كراتوناق . ردبا بتر

 :رویل وروک هدنتسونیمت كتيل وسم بترتم هنئافس باح |ندنرلاطخ كرانادوق نریو تببس
 قسنکی هدنرانوناق هفلت لود «یسهّئسم ییلوئم كنهنفس بحاص ندنرلاطخ كنادوق

 .ردقطان یتساسا ییلوئسم كنهنفس بحاص «نوناقیه هج رک .یدشمهلدبا لح هدنروصرب



 &K* ٩۰۷ نناوق فالتخا هدیرلهدام همداصم

 هجنجوم زعونأق مزب . ردلکدشادیا نیت هدنروص نع هدنوناق ره یتعسوكتیلوئسم طقف
 تراجت ) .ریلسهلوا صالخ ندتیاوئسم هلبا كرت هنیرانیاد ینلونو یتسهیفس «هنیفس بحاص

 نکو بو کی هک زب امده وب غول رزق شاتر

 یمج كنهنفس ییلوئسم قنا بویمریو كرت تحالص هبهنیفس بحاص «یلوناق هرتلکنا

 عاجرا و رصق هغلبم رب ندیا نیست ( قرهلوا ردقوش هنشاب انالبوط ) هنیرزوا یساسا
 هینوناق ماکحا یقلعتم هلومش تمسو كتلوئسم عجار هئافس باح ا . رویدما افتک | هبا

 . ردیا دیلوت نیناوق فالتخا ءتبماشم مدعوش یهدنسارا
 تخ الض هتنافسناکا ال ها تدح اے و وشآ هصافعاب .دنمراهمکع ءفالتخا

 ندنناتطخ كننادوق یدنک «یحاصكنگ رز احیتعبات هجا تلودرب نیا شک كرا

 یناع نوناق «هلعیعدم اب . ريلیدیا بلج هبهناتع ةمکح رب هرزوا قلاوط لوئسم
 یتیطت هدابد ؟ یمکج هلسهدبا لامعتسا یتتحالص كرت قرهشقلاق هبهدافتسا ندنماکحا

 ؛ردینوناق هینجاتلود ینیداوابوسنم كنگ وا هسقو « رده اعنوناق «نوناق ندیاباجما
 هدنسهحش تاسقعت نالوبءوقو یشراق هنحاص هنفسرب لماح ینغاحنس لنا كنهاتسم ىع

 . ردلمتم هدسعا دلوت هدهبنجا هک

 اتا یتسهئسم یتمسو نامت كنهلام .تلوئس ندبا هجون هنناخا هر تایم
 لسو هناوق فالتخا كنهمداصم نالوا ررض بجوم ههعتءاو صاخشا لهسردیا

 . زریلسهدىا هدافا ییفجهسهلوا روهظ

 یسهلتسم ناض بترت ید هداروب س هراررض نالوا عاشا ههنفس مک

 هنیراربرب یک کیا » : رووا لح ًارظن هنشیلوا یلوصحم اطخ ایو اضق كن همداصم
 ندیا بتر هسیا شلوا عقاو یالود نداضق فرص یتفک هعاج ا هدلاح یراق دناچ

 هعاج . ردعجار هبهنیفس نالوا ررضتم هرزوا قمافلوا دادرتسا ندفرطر چیه نایز

 «نایز نالوا لصاح هسیا شلوبعوقو هلیناریصقا كنسیرب ندنرانادوق كني ییا یتفک
 ( ۲۵۵ : هدام ینوناق هیرح تراجم ) « . ۰ رولوا هدأت ندنفرط نادوق نالوا بس

 كفرطر اوا صف یک قد اس ]ون یار را
 - همداصم نکل .زامهلوا روصت نناوق فالتخا هدداومندبا ققح ینیدلوا یزنا یساطخ

 . ریلسبهدیا دلو هدندنرلاطخ كنيرلنادوق فرط ییا - هدزوا ینیدلوا عقاو ایرنکا
1 

 یی ۰ ریلک هعوقو لاح یرلکدتبا ریصت همداصم طلتخ ایو یلهمش كراسانشقوقح هداضمب



 یت هغو یسهتلوک اف قوقح 3 ۸

 كم دک ییکیدلکن دف رط کناه دلرصش رار هلکعا ققحم ینیدلوا اض را كب هم داصم

 نومهناس یروهظ بس ےن وناق .رلاق لوهحم نوتیسپ همداصم بس هکدوخایو زالوا لباق
 هلفل وا شما عضو هسانتسا ماکحا ینیدلوا هدنرلنوناف رلود ضعب اس هدنقح تامداصم

 . ردعیط یجهایدبا هدام قوا هیهموم ماکحا هدیابوپ
 0 اف هام سه ناو تا کا تاش نا

 كنفرطزموناق .ردما باجما قعالتاق هدرضندبا بتر هتسهنفس یدنک «یرب یهندنفرط

 ندفرط یناح اطخ طقفو نالوا دنتسم هاطخ هلنامداصم ندا دلو ندن رلکرتشمیاطخ

 .ردشملیق عات هک تبع نامداصم نسل یلاوا ردص

 و او يا تام ستار یربادوف كنه یا خیفک هما 8

 قردلیتوط سایقم یراتمیق كن کیا هدلاوا هسیا شفلوب لوهج ینیداوا بیس یسیغق
 ۳۵۹ تام دوتا مرمت فرا راک هتمق نشر سه

 هدهنراضعب هده یا قباطم هبهینجا نناوق ضعب یماکحا نابلافلاس كزع وناق

 هفرط یناه ٍِِِ نالوا همداصم ثعاب هحنجوم یتوتاق اساملا اضرف . ردنابم

 کر ات نیر فط دا .هدلاوحا نالوا لباق عل ك "انکیدلک مزال ینطع

 e هقراعادو ایناسا . (۷۳۷ و ۷۳۹ : هدام ینوناق تراجت انام لا) . نعهدبا بلط

 لوهحم كنهمداصم بس E زاد هدرکا و هدیران ولاق راتلود ضعلو امامورو

 ضعل لباقم هنماکحا نالوا تلدعم قفاوم كي كزعوناق ندا لشع هباضق ىلاوحا ینیدلاق

 نتافس ندا همداصم كررض عومح هدلاوحا نبع یرانوناق بش و هسنارف الثم «راتکلم

 دنتسم هاطخ یمکحو یوناق هسنارف .رارونلو قطان یموزل ینمضت ًایواستم ندتفرط

 قنبطت هد هلاوحا نایلوا نکع كعا نیت یهنفس نالوا یطخم هدیولوا راکرد ینیدلوا

 تپیاشم مدع هدنسارا هینجا نیناوق هلینوناق یلنایع هدطاقن نلیدیا ضرع وش .روییدیا
 روهظ نتناوق فالتخا هدنرلاوعد همداصم نانلوا ضرع هضعراهمکح هلفلوا دوجوم
 . ریلی هدیآ

 كتبرانادوق ۰ هننفس کیا یه. ردنکم هدسعا نهاظت هدلکش رب رکید كفالتخا

 رتلود قوح ر هلا هیناع م اکحا ی هدنقح همداصم نالوا لو مش یوم یاطخ

 هدتسل یساطخ کر هروک هننوناق هسلارف :ردراو قرف و دضلرا ایا

 هدهعطق تروص كساطخ هحرد كفرط مه داش .ددنلنسا كارتشا همصت كعقاو ررض



 ٩۰٩۹ = نناوق قالتخا هدنرلههام همداصم

 قفاوم اهد - كنانیمضت .روناوا نيمضت ةفصانم ررض ع وم هسیا قوب ناکما هنیربدقت

 «ورو «چوسا «اینالا یسهدعاق یتفوت هیاطخ هجرد نالوا رسههش ینیدلوا قطنم

 هلحزا ) هد هدرارب ضعب .ردشلدبا لوسق هدهجشنرانوناق نیکتروو ءاقحلب « اقراعناد
 كفرط رب چیه هدرلهمداصم نالوا یلوصحم كرتشم NTT «ایناسا «اینامور
 زمکیدتبا ع رشت: نمراهمکح هدنرلاوعد همداصم هتشيا .ردقون جاس قح هتیرکید
 هدطاق قوحر ینامع نوناق .ردرلقجهنللاو هدنسههجاوم یلئاسم نناوق فالتخا هد رالکس

 ندنوناق کیا نالوب هدفالتخا لاح نهرلهمکح .ردکجهدیا قارتفا ندینجا" نوناق
 .؟ رارد لمتنا قیطت یمیینجا نوناق هسقوب یعزعوناق یلم «یتسکناه

 : لح تروص كفالتخا

 اب ء هدنمراناعل یم .هدهللخاد هام نالوا قرف الصا ندزع رحم کلم اب همداصم
 هعوقو هدههملخاد هام :«همداصم راک هعوقو هدرازکد قحا دوخایو هدعراوص هرق

 نالوا ررضتم ندهمداصم : ردیناع نوناق قجنآ «نوناق كجهیدبا قبطت هيا شلک
 يو دصق نع كنهمداصم - تیلوئسم ندبا برت هبهنیفس بحاص یشراق هبهللاث صاخشا

 ابو مرج یدعا .ردیاراهظا ینتیهام مرج هشرب ای د مرج رب اي - هروک هنعوقو دصقالب
 ماکح |قلعتهشیاسا و تبنما«هینوناق ماکحا ندا مظنت ی هقوقح تیلوئسم دلوتم ندمرجهش

 هنسهدام یحنکیا كزع وناقنالوارب ادهنف اظوو قوقح كرلسنجا هده اع كلام هلغل وا ندنس هلم

 «هلع 2 تاماظنوندناوق هفاکندماقلعت E او تنما»هحج ومهدام و .ردلخ اد

 كننوناق عضاو یلنامع هقیقطایف .«ردیعص ید هدنقح بناجا هلمجاب نانلوب هدهینامع كلام

 ینامع یسعیا نیت یراتلوئسم و ما یتنیمضق كراررض نانلوا عاقا هدهیاعع كلام
 و تعما .نما دانتسا.هرکف رب یرع ندنسهظحالط یعیاسا و تا ت و
 . ردُاق هلسمروک ها یشراق هربصقت ای و یدعت كدرف ره شیاسا

 اعقاو . ردیللدا لسشت هدهنامداصم نالوعوقو هدنرلوص هرق یلنامع «تاظحالمنیع
 « تلود : يمهد ردقوب قرف چیه ًامکح هدنسهرا یسهلخاد هام هلیراوص هرق كتلودرپ

 هرو هده دا رذیا یل مدوهنسهیلخاد مام نع كتش اع ییدتا ارجا هدنسلو کلم
 « قرقح, عمدتا لا ا هدر صرف توک ۰ راست

 ملست قافتالاب هتلود طقف .. زنا زواج ینهبنع ینیدلیق یرورض كنشياسا و تبنما



 یسهعو# یسهتلوک اف قوقح >8 ۰

 عيان هیج نوناق كنامداصم نالوا عاقا هدرلوص هرف هل یسهجردوت كقوقح نانلوا

 ندیا مظنن ینجشاتن همداصم هلهجو مکیدتا ضرع ارز . ردفا هنابثا ینموزل یلطتوط

 . ردندرانوناق عرفتم هتکلع شیاسا و تبنما هدنناذ دح رلنوناق

 ندهمداصمرب نلکهعوق وهدنرلوصهرق ايو هدنسهلخاد هام لینامع ءانن هبهف | تاظحالم
 یرانادوق فرط ییاره ثنهمداصم هداوعد رب نالوا هماقا هدهساهع اح یالوط

 ندفرطیناه كناطخ نالوا یروهظ بس دوخایو رلشالک | ییدتسا تأشن ندنرلاطخ

 هلی یتجا یسکل ره ابو یرب ندنمصاضختم نیفرط - همک هسیا نمهنلی اتش ییدلک
 هنسهدام یحم ۲۵۹ كزع واق هرم تراجم نیزسقلا هلاق الصا یینحا نوناق - هسلوا

 وه دا سا یراق تانک ییاره هفت
 هسقو یعداضق ینمی لوهحم یبس ثنهمداصم تلذک ۰ ردیلعا مکح هنابصح هيريمعت

 ییاره دوخایو نیفرط دحا ولو - « همکح هسرولوا مولعمریغ یکیدنا تشن یمداطخ

 .هتسیا تانمضت ندنرکید كفرطر, چیه اقفوت هبیانع نوناق - نوسلوا ینجا فرط

 رو دوتا ا لاتا هامداصم نالوعرفو هدرارکد قحا یک ءدیدمش

 رب یسهظحالم شیاسا و تیما هدنلح كنيناوق فالتخا « هلغمالوا مبات هنوناقرب چیه
 لکشم ةققحو . ردبا باجما قمارا راساسا هقشب هللا وش . زامهلوا قوقح راح

 یاسانشق وقح یر, چیه ندرلیآر نانلوا نایمرد ردق هبیدمش هدننمضلصفولح كن هلئسم
 ندام ریدشارا ینفیدلوا هدهطقن یناه كنالکشم لصا طقف .ردشمامایالبوط هداحا طق رب

 هنفتس یا راج قیبا نع همداصم : لهدا دق یراقش ضعب نایلوا هف فلت لوا

 هراح هقشب ندکعا تیقعت ینکرتشم لم نوناق كنفرط هسا ا ثدحن ا

 ا كدا فداصت هللدر یدج كجهردتا در ینقطت كلح تروصو . ردقوب

 عباتهدهنسهطباضو تراظن قح كتلود رب چیه یک ینیدلوا یلام كنلودرپ چیه رازکد
 هدلاحوش . زامهللوت هدنساعدا ذافنا یتسکلم نوناق هدرلاروا «تلودرب چیه ندننبدع ولو

 . راربلسهللوا هرادا هلینوناق یراهعوبتم تلود قحا نافس هدرازکد قحا

 كیوناقو « هسیا دحتم رلنوناق یراقدللوا هرادا طقفو فلت یرلتعبات كرلهتفس

 AL SS ETE کات E EEL لساو ییط لا قنطت حجت
 تلود تععلا هنمس ییا مه هداوعد ر نالوا هماقا هدهساعع ا یالود ندهمداصم



 ۱۰۱۱ *& نیا وق فالتخا هدنرلهدام همداصم

 قوناق, تلود وا هسیا هدنتسبات هبنجا تلودرب نیعو فاع قوناق مبطلاب هسیا راع یهلع
 هدنسهرا یرلنوناق رلتل ود وا هدیوسنم هرات ود ینجا فلتحم یر سه ندرلهئفس دیاشو

 تفلتخ اهفس طف ردنا نامش كونا م لادن ر ااو و راو تشاطح
 رونولو ىلقرف هینوناق ماکحا یرلقدلوا علا قرهلوا هلضفو رارولوا لماح یراقاحنس

 : رولوا ملو اهدنسههجاوم»هلتسمر کما لک همکع «نافز هوا هتشیا هسدلا

 امرا کاوی روا قلفا و یک ید لات یوم
 یناهكناطخ هدنسهلئسم همداصمرنالوا تیّور تسدرد هدنسهمکح لنامع ر وندا ثدح

 فالتخارب مهم كپ كنهسم ۰ غهدیاضرف یتفیدم هل وا لصاح ناکما همت كنکیدلکن دف رط

 ندنرکید یرب چیهندنفرط ًارظن هتنوناق ایناسا : ردمولعم ینجهلوا روهظهسو هنناوق

 كررض عو كرديا بیقعت ساسار سوکعم اکوب ینوناقهسنارف هکولاح . نمهیتسیا تانیمضت

 نوناقوب نالوا فلاخ هلام هیرکیدکی كنفرط . رویریدلس یتفجهللوا مست _ةفصانم
 ینعی یوناق SE ندا لح دش ر هقشب نوتبسب یهلسم هدر لباقم هتیرلبلم

 ا ندا همداصم ررض عوج هروک هزع وناق مر . ردراو ىلا نوناق

 لح هل وره نارد فالتو « همکع .رونلوا مته هرات هتمق ره طق

 والا هراتعا رم ی اکناه ندنوناف راو ی یا
 ؛ردیلا قیطت یتسکناه

 ندا تیّور یاوعد كناححر کا رظن فطع هتناررقم هسجا ؟اح

 فاقسوم-تیزک ۱۳۳۰ هررور و (CAD هو تاک
 دانتسا هققطایف . ردلکد ینتم هقوقح ساسا ر «دامجا و نالاق ضورعم هسدقن

 فرقو ناسک !هننوناق یدنک هدایز ندهمنجا نناوق یمهم لا كنهجوم باسا یيدتا

 وا یع رش رک تناصا د تفت لونافو کلم اوازا رود ی یا
 دلاوختا قوعترت تلکس اتلاف: نهدیا ا و وا

 هنبرلهیصخش تیاهاو لاوحا كرابنجاضرفلاب ! روللودونوا یکیدتبا قیطت یهینجا ماکحا
 هدنقیطت كنينجا نوناق هدهلئسمرب ؟ یمروینا قیطت یتوناق ینجا همکح هدلئاسم ع رفتم
 هطاحا نهینجا ماکعا هدالتسمررکید O تاصا
 ؟ نوسلوروک دد و ثعاب نده ی ا قیطت نحو

 لاح هدندن راهظا لمت رودحمرب «داهحاو ناملوا لباق یسهعفادم هثمات یقوقح ساسا



 یسهعومم یسهتلوک اف قوقح د ۲

NEندراهمک قوحرب یصخش نالوا ررضتم ندهبرح تامداصم « رانوناق نکا  
 دی عضو هباوعد یدعا . راربفار, راتخ هداوعد ةماقا هدنروضح همکح وا هلاخا ییرب
 نوناق یا ینساوعد « یعدم هحنلک مزال قلوا ق 2 یوناق كهمک ندا
 .رولواشع :ازق قحر یجهسهدا زوج ًاعطق كقوقح لع یک كم ر دتا لصف هحنجوم

 كنيک نالییراچ هنسیدنک هروک هیر رب رکید نالوا E هدنلوب فالتخا لح
 نالوا رودغم ندریصقت ایو یدعت هرزوا قلوا ببس ؛ رلک مزال كلر وناحجر هنن واق
 . رولب رتس وک یسلوا یقاقحتسا هتاح و تراک تل یلدا عاها یرصق ايو یدعتكصخش

 ۱ ERs . نههدیا تیدوج وم یاعدا هتمان یقوقح ساسا رب ید یر و

 .ردراو هدیلاحایسلوادعاسماهد - ندنسلمنوناق یدنک ناذلاب - هیعدم كنسلمنوناق

 فرطیباهایو نالوا مو ولعم یر وهظ بس « ناناوق فالتخا رظن مطق ندراتهح و

 ق اردک ییدلک ندفرط یناه كناطخ دوخایو ندا تاش Mu كنیزاتادوق
 فرص نن راتب. نمهیدبا ثح ندنالیراحایو نابراح ًارظن هنکجهدیا ثدحم هدرهمداصم
 . ردلکد لباق كما حجرت هننوناق فرط ر E SER راه

 : راروی دیا هصوت قیرط ر E نوما .قمقح ندنحما ۱ كيالکشم هد راضعل

 25 ارت هنسهبم وم ماکحاكراتل ود ارظنهخیدلوا نکم یگ دقت هنس ا كتىرب ندرلنوناق

 .ندعجار هراهدعاق ندا قفاوت هنسهمومع تاساسا كقوقحو نلیدا لوف هحرلتل ود

 ییدعا نعت ینوناق نلک مزال هدقیطت ینعی لح یفالتخا یار وب . ردقوب هراچ هقشب
 . نعهدیا راهظا هص وصح تسههارب هلتهج

 وا کو كتسهرفنوق تراک قوقح لللانب .دقعتم هدلسک ور هد ۱۸۸۸ لصاطاو
 نت تور کیدو نالوا یوصترهظم كنتعم لود قوقح ندا عامجا هدنازول هدحراب

 اسم تم را کد قحا هریک ارو درد نور و یک شتسعاق :اهد
 ءذخاّوم كنادوق ؛ ردیا نعت هروک هننوناق تل ود یفیدلوا بوسنم «ییلوئسم تا
 مکح هداطخ نیم . ریایبهلوا اطخ رب کجهدیا لوبق كنوناقوب جت | هاطخ یکج هلببهلوا
 مکحن وناقو هنب هدنصتینتمسو هجرد كنانمضت «ینسهبدق مش ات كناطخ هجنلوا نونافوب

 قحتسم هحنسلم نوناق یدنک تاذلاب كنحاص هنیفس رب اذهعم . ردیا باجما قلوا
 فالخ « یساعشقلاف هات هلتروص كتا درس یتوناق كنمصخ درج یانمضتر ینیدل وا

 .رارویبدیا لیدعتهدطقنرب یساسا یرلکدتباعضو «یرلعفادم كيآر وب ندنغج هلوا تلدعم



 ۱:۳ ۶ نناوق فالتخا هدنرلهدام همداصم

 ةماقا هنملع ینادومق ااو بحاص هدست كنکجهدبا باجما لمحت هفرط یناه كنانمضت

 ا «یعدم هدهسیارونل واذاخحت اساسا ینوناق یسهعوتم تلود كاج قالوا یوغد

 بلط جمب ء زاماریدل همکح تع دانتسالاب هننوناق كنمصخ یلطرب نالوا تاقا نایاش
 . زامهلوا لوق رهظم هکدُعا قفاوت هننوناق كپلعیعدم هدمهو كنيعدم مه

 ا

 : یروهط تروص ثفالتخا

 نوجا كمليهدبا هیاقو ینساوعد قح « فرط نالوا ررض راحود هدنداوم همداصم
 تدحو هدنسهرا یرانوناق كلرلتل ود ید ندرظن ٌهطَقو .ردروح هنسافا تالماعم ضعب

 لواب لوا نادوق هدنرلاوعد تانیمضت دلوتم ندهمداصم ءروک هلوصا یهدزب : ردقو

 تنور دتر ر ن یعا شک تورم یر
 دقت لاحت رع هبهمکح هدنجما نوک رب زوتوا اراعا ندنشرات یاو غیاب همصخ

 ۰ (۲۸۲ و ۲۸۱ هدام : قوناق هر تراجت ) ۰ زافلوا ع ےل یوعد هسیا اھا

 . ردیراج هدنراتموکح ضمب كناقمآ ییونج هدلوصا رب هباشم هلوصا یهدزب
 كن ايو کیدتناروهظ كن هلداحهاجا هینوناق ماکحا ندبا لکشت هزر یینکیا

 هدزکتروب « نوک چوا هدالاتبا ) هدنجما هللق تدم رب هننموکح لح ینجهبارغوا كليا
 باجما یملدیا یوعد ةماقا لاحرد هدهسیا رلک مزال كعا تیاکش ضرع ( تعاس ٤

 هند سه زر رد ( .ردهنس ییا هدزکتروب هتسر هدالاتا نده نامو وار نکا

 كناوعد هدلاح ییدلدبا یوعد هماقا هدنفرظ تدم رب نعم «نناوق نالوا لباق یعاحرا

 اسالا) هنس کیا هداینالآ تدموب ۰ راروسدبا افتک | هلیرک ذ كنغج هیمهلوا عومسم
 ( ۳٩ هدام - ینوناق تراحم هسنارف ) هنس ر هدهسنارف ( ٩۰۱ هدام - ینوناق تراحم

 كناوعد قح ًارظن هتیابم وش یک هدنسهرآ هدوجوم نیناوق . ردهنس چ وا هدکنملف
 هدفالتخالاح «یسهمکح ینامغ ؛ ردا ثدح یلئاسم ننناوق فالتخا ندنسهطق یسهظفاحم
 ؛ ردلعا مکح قیفوت هنتسکناه ندرلنوناق هدایز اهد ایو کیا نانلوب



 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح وه ۶

 : ی لح تر وص كف الاتخا

 . ردراو تالکشم لخ هدنمت ینوناق نک مزال قبطت یخد هدارو

 یعوقو لج كيهمداصم «همکح ندا تیور یناوعد هروک هرکف نالوا باغ هدداهجا
 ضع «همکح رب : ردلعا قىطت ی وناق یدک قرهلا هلاق ینتسبا تفص كنفرطو

 یهمکعوا قحن [«یتح تبحالص یاعدا هدمظنت ینلوبق طئارش كناوعد یکناه ره نالوا

 : ردشمامانازاق ینضلؤم یارا داهجاوب طقف .ریل هنلوا ملست هنوناق نالوا شما ثادحا

 . ردنا نیعآ 8 ناف ته ندا تیّور یاوعد یبوق طنارش كباوعد اعقاو

 را هه اع یاناو ددا رضوا يدعو اقف
 ناملوا یناسانم «یرغوط ندیغوط هلا یوعدو نديا مدت هیاوعد هسقوب بولوا دراو

 همکح هکیدلاق . ردلکد لماش هرلتدم ندبا مازاتسا ینعاض كبلط قح یلالحاو هتالماعم

 «یعدم هدنرلهدام همداصم : ردراو هدام رذاحم ضعل مهم كب هدنقطت كن واق

 ینقح دعا راتخا یر ندرهمکح ددعتم نالوا رادتحالص هاوعد تور هدیسهلج

 E ع کو او وش یادم هاا رقم نواف یدک - ندنیدلوا شاخ
 کا اک ااا ددم ید هلشروط
 فرط نالوا ررضتم هدنراهدام همداصم هکوبلاح . ردلالوا مولعم همکح لواب لوا نوجما

 نییمت زوله ینکجهدیا تمجارص هبهمکحم یناه هداشنا ییدتبا هدیشک ینسوتستورپ
 . ریلس هل وا شمامهدیا

 هب هق وقح تاساسایک ینیدلوا عفاد ینسهفاک كریذامو «یلح هدهبنآ تروص كفالتخا

 : مهدننط رشود قفاوم اهد

 دوخایو هد - راوص هرق نالوا عبات همکح نیعو - هبلخاد هام كنهمداصم هرکرب

 نلک مزالیسهبدأت هدلوا قش . زب لاا هلئسم قیرفت ارظن هنکیدلک هعوقو هدزکد قبحا

 بیقعت - ًاقفوت هبیمومع ساسا زمکیدتبا لوق هوا - ندنرظن ٌةطقن ینیمت كنانیمضت
 - تالماعم قحهللوا اشا . ردینوناق لح ییدتا نس كي همداضم «نواق كج هاب دی ا

 قسطتلا هام نوناقوا هدهلراتعا تدم - نالوا جتنم ییعاض كناوعد قح یساضقاو

 كن وناق عوقو لح هدینا قش . ردلوقعم هدمهو طس مه « تروصو . ردلالوا

 مح هدیرایتخا كتنوتاق همکح ندبا تیقر یاوعد یک کجهم رک ہت عطلاب یتیطت



 ۱۱۵ ۶ نیناوق فالتخا هدنرلهدام همداصم

 تانمضتقادوق - ندنفجهلوا یعاد یهدیدع ریذاح هصاخ اب هد مه و نابم ه هق وقح تاساسا

 . رد رط مسا كم مکح یتوناق یسهعوبتم تلود كنهیفس - ناشدقلاق هنساوعد

 زمقح هنلط فوقو هن وناق تلود ره ندنادوق نالوا ر رض راحود هدهمداصم

 كز هنیفس نایراح هب یک یتیدلوا راوس یدنک" هلف دا ضعب نادوق «راظن عطق ندنوب .ردقو

 هدافتسالابنداوه یلنامود ايو ندنفلک ارق كل هج هنفس نابراح .نمهدبا هلس قرف ینتسبات
 ندنست ینکجهدیا هلماعم قضوت هنوناق یناه نادوق هدنروصو . ریلسهلوا شمشوواص
 ماکحا وا هلقلوا یعبط یسملیب ینسهنوناق ماکحا یدنک كنادوق سکعلاب .ربلاق زجاع

 . ردقو تالکشم هدهدنسعا هلماعم یافا هدنسهراد

 ٩و ما 0 ى ناف ییمرمص یوعد تیر (۳

 دلراهمکحهدنداوم نیناوق فالتحا . ردلکد لبصفت جاتح یتیمها كنسهلئسم تیحالص
 تاقر یم هج رد كتمهارو هسربنل | هرظن س یرکدتا لب هقطن ی رابواف یدک

 . راترآ اهد

 كنهنفس « لح نه لا هلو « لحم ییدلک هعوقو كنهثداح - هدراتکلم نکا

 تیژر تبحالص هیهمکح قوجرب - یک یرلهمکح لح کج هیدیا فداصت ایو یکجہدک
 اضعب یتح - کیا یالود ندهمداصمرب :ردعوقولاریثک یفالتخا مجیح ندنکیدادبا شخم
 رادتحالص « ندنرظن هطع یتوناق یدک ی < كس ربهمکح تلاود ت ترد < يوا

 هدتکلع رب ؟ریلبهلوا هل هراج ةهلازا یریذام ییدتبا جاتنا كتعضوو .ردعقاو یسالوا

 .ردمولعم هدعاق قجهلوا بقعت هدقدلوا رادتحالص همکح ددعتم تور یاوعدر ےک
 هلود تادهاعم « یخارتعا 111506002766 طقف . ( 4٩ : هدام هق وقح ا لوصا)

 نوناق یسهمکعنلنامعرب اضرف . رولر ردا راح ا ا هو
 لتا ر كناوعد هکدمروک تحارص هدهدهاعمر ییدتسا دقع لو دوخایو هدسناهع
 تافتلا طر نالوا نامرد هدنلو یہ « هلاوحو له د هنسهمکحم ینجار ندنسهمکح

 هر
 راهظا كسدقع هدهاعم ر لللانب « تالکشم و به ييدسا دلو كنهمداصم

 ۱۸۸۸ و سرو ۱۸۸۵ : ردشم رود وشود یخ یاسانشق وقح هد لخت داوف یح هدنا

 . یدلدیا هصوت یلح ًاقفوت هبهدعاقرب قسنکی كنيناوق فالتخا هدنراسنارفوق لسکورپ
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 و ااف ورک ادم هداج تا ودا قوقخ مد A ام
 یتسلدا ذاختا ساسا ( 1ه 06 02۷1100 ) كننوناق قاحنس هدناح كسناوق فالثخا

 .یدتبا ج ورت ی رکف کت کج تل دوتا E Os فلک

 . یدلوارجنم هبهیلم هجا یرب چیه كراثبشتوب طقف
 یلح كفالتخا «یرح نمجنا لللانیب ندا دقع هدلسکورب هد ۱۸۹۷ ینعاتجا كليا

 یترکف یلوق لللانب نوناقرب راد هبهمداصم هسیا ندنضو هدعاقرب لودلانیب نوجا

 ۱۵۰۲ ( سراپ) ۱۹۰۰ (هردنول ) ۱۸۹۹ ( سرون | ) ۸ هدیاب وب كرهدبا مازا

 مظنن هحال کیا هدراعانجا یکیدتبا دقع هدنرلخرات ( مادرتسا ) ۱۹۰6و (غرویماه)

 یدلواساسا ه هلواقمنلیدنالوبق هدنسنارفوق قیتامواسد لسکو ر ۱۹۱۰ رلهحالوب .یدتبا

 هدداوم ضعب هلواقم : ردشمامار دلاق ندانروا یالکشم هدسهلواقم ۰ اذهعم

 . تحالصیک ینیدوا قطان ینفجهنلوا قیطت كنهیلم نیئاوق - هدرلهدام مهمكپ هدمهو -

E۰ رد  
 یسهتل وک اف قوقح

 ,یسردم هممتءو هرم تراجم قوقح

 ہںاہو مس هنابامش



 لاقفب سر یوعح

 ندنرظن «طقن لودلانب قوقح

 [] یلوصادب مضو هلیئدوص هیبرح فلک
 ؟ یرزلد یبم كرم ریس رک

 یاسّور «اراتعا ا کک ا عمت هرزوا تر «ودر وا

 .ردیادوجو ضرع هدلکشرب مهم كي یسهلئسم یسهیمو ةشاعا لرکسع « نوجا هبرکسع
 .روسرتسوک را رات ینکیدتبا زاربا قراوخلرک اسءمورح ندشره هدلاوحاضمب اعقاو
 دیق راهعفادم یناش « رارفظ روآرخف هدنجنا راتمورح ملأ « یخمرات ینایع هصاماب

 كي «رانو طقف .ییلسهللوا فداصت هدهدنحراوت كراتلم ضمب رکید هرللامو . روس دیا
 نامزیهو زامالیروق هیمومع هدعاقرب هنیرزوا هکردراهلداح ضعب انتتسم هلع ءاموهنانامرهق
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 یسهعومم یسهتلوک اف قوقح د ۸

 قمشیراح یا : هکردو همومع هدعاق سکعلاب . نمهیدبا دیما یان هنفجهلوا هلبوب
 ۱۳۰ ۱ ا را نو جا كل یک رک اتام هام كیرحریو

 ییدلوروکهدزعامز .راردللدما هناباو اوا یا ردق بدلوا نکعوانک او یالا ًالمکمو
 ۲ ا هر هر نوک یدارفا دراودروا اا دادعا هرحیک

 : را تهامر ریو

 ؟ سلک مزال قلوا زاسهراح هلروصب هاحاتحاو

 هارآ كو ندشناناوح یراکمو رد کم و نامز > عج ودرواه

 هدزعامز .ریناط یراطق مزاولو قازرارب نوزوا « عونتم ردق ههشراو هترلاسوموت واو
 ا ا کلر رفس کردفو هرکسع تلفرب عه
 هدحلص ماکنه یهرئاس مزاولو هربخذو داز رادقم یلک نددیشچرم هدامآ هرزوا كلدبا
 هرزوا ینیدلوا ندنآثداح عوقولاربثکو لمتم كب طقف ! نیسلا ىنماها كا عج

 كمنکو تكمزاولو و یرامهمهددا بقعت ندنشكي اعاد یاعطق یرافدلواصتخم كرلهلفاق وب
 لاحرد طقفو نهلدبا ناسح هوا ء كعوشود لا حا ئ رام الا ضرع ی کلا

 .ردیاباجحما كتا شيبرد نالوا ینلاح ینا روهظ تاجاتحا ماطر نلک مزال یسلازا
 ر زکلای نوعا راناشاط ینتلوئسم یبهشاءاو قوس كنودروا هدلاوحا یکوت

 و یا یاررا نالقوا دوجوم تراك هدوا ۰ ىلا قا
 هنق رطنویسیزکمر هیرکسع یاسر هدریدقتوب ینعی . ردترابع ندکما هراعتسا ندنپانم
 یخیدلواه كنش نالوا یلولدم ء هلکو ندا صصختو دک ات هلیا لامعتسا . زدیا لسوت
 2م ورت كنا هکردبا نمضت بلط رب « راطخا رب « ریعت و . ردهدکما هدافا ینا كي
 زب اکو ۰ ریلیدبا دیأت هلتوق لامعتسا هجاطا یدل اریز «زمهلیدیا عانتما ندنساغصاو
 ۱ : رود.« لاومتسا »

 دعا وق ضعل یسا كب هدنقح كم و و شلدا قست هدنامزا عج « یلوصا لاومتسا

 قرهقارب ءنمهحخنرات یناحفص کیدریک كرانوسیزک هر . ردشع ولوا فداصت هدهاماظنو
 تالهامتكلاومتسا لوصا ا اوا ا یحزوقط نوا هک کجهدنا رک ذ قوس هدارو
 ینج هلافنوصم ندندب عضو كربراحم هدكنلاوما یک یصخش كدارفاو یجهنیس ندماوقا
 هدهسیا شلوا یک دف توق هنظو هدتانداح ضعل . یدیا شلوا لصح یاهد

 ۱ . ردشمهلیا ماود تدمرب هصق كب لاخو فسأتلاعم



 ۱1۹ لوصا دی عضو هلتروص هیرح فیلاکت

 اتدانف اهدوع و ا یر ب رای اینک ا تم یه

 نمطت یحاتحاره هلس كنهرادا تامدخ سشلدا لکفتو ر لمکم كا ندننیدرترا

 اد رک وا یک NS اعاط ناه کا دانتسا ههیلحم عبانم ًامسقو یجههدیا

 هدکلدیا ارجا هدساقم كوسالاحكرللاومتسا «هربخا تابراحم هقق اف . ردهدقعلوا لوق

EE EEكلو ضارب هدننلج هرکیع«تاساشاتو تالک هت نوت  

 . ردراو یتسها هدایز ندنامز ره

 كار مشا رکا یاب تال لقا ی فور كلاوحا نا

 برح یرکسع قوح اهد هدنامززا اهد عن همصخ اراعا ندهققد کیدلدبا نالعا
 اهد هلع ءانب . ردکرک هسالوا لماعرب روم زا هدنرزوا همطق هحب ۶ قمفس هنیراهن

 هی هد ا كتهبلق طئاسو هج اب «كهددحو هب داع قرط نوت هدرح "یدام

 كرلقل رضاح نالماب هلوا هدطاقا یيدتا دشح داراهلتک دل كوس هدناموو یلدا صیصخ

CESك یسمهمهدنآ  EG 

 نالوا شعا شیرد ءزاداو ندا هدنسرکشع کم ( سوشا فندتنارف فو

 : هکرویید ( لک ) نادناموق ندهیرکسع نیررح ریهاشم
 تابرام قرهلوا یهرورض حتر كبالقنا ناک هلوصح هجکلرکسع هدابوروا »

 «یلوصاهماع تیفلکمو هبروبم تمدخ . ردقجهلا تعسو رب یی « رانوسیزک هر هدهلبقتسم
 ا هما یراهتک ناف تک زا ار یا

 لیست یهعیرس تادیشح هرلهطق ظوحلم ریغو عیرستی داشک كناصاخ «رارفودنمشو

 .ردقج هلاقیفاک ان تمدخ یح هاسهدیاكقازراهلرارابناشع الرضاح هوا ندنخیداوا شما

 درلو «ندهمرو تئاطب هاکرح «ندهعلاغوح ییلاقثاو لاحا درلناسنا ندفرط رکید

 هدکلر هلرابدنک كراودرا یعزاولو قازرا رادقم یلک ندهعا بعصت یروبعو رور

 هجیلشاب هرورشلاب «رانوسیزک هر «زاملحا رلحا رفس نر اع . زامالوا نکم یراهمشاط
RSE EE۱  

 : روییدیا هعلاطم درس هلروص هد (هبین ناوطنا ) روسفورپ
 یتاحابتحا كن رللوق ماظن ًارظن هنتفاثک كانبرایرفس دوجوم یرلودرا رضاح نامز »

 [*]  Precis des lois da la guerreەفي ۲ دلج : ۱۸۰ .



 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح € ۷۰

 ر” قافوا . ردح وک كملسهدا نامطت هلمنایوتحم یرلهلفاق قازرا نلک ندنراهقرا زکلاب

 تیاغکا نوجا یسلاق مورخ ندبشیه كتودرار « هط وحلم ربع هثداحرب یناهره ءاضق

 یتمزاول رخدم هدنراهارا قازرا لوا قوح ندزمشیریا هتدصقم كنودرا رل دیا .

 « . ردنفاک همداصمر هش و روا زا رب نوحما یسمتکوت

 ء هت رکف ك( دطص ناد ) نازی رار لزوک راد هرح قوقح ندنرافلۇم نالآ

 ششالقازوا یخ ندنتطو هدنساننایدادتما كن | هکر دقو رفس رب چیه هدنابراحم رات »

 عساو هدهجردیناحا هلبا مزاولو قازراکیدریتک هدکلرب هلیسیدنک « یسهشاعا كنودروارپ

 . « نوسلوا شمل هلیدیا نیمأت هدزرطرب
 یتبنوصم كل هص وصخ لاوما طقف .قجهامقلاق ندهنروارانویسیزک هر هروک هلاح وش

 دودح او قلطم «لاومتسا هدزعامز .ردکج هر دشنک د یتتهام كتحو یسهدیدح ٌهدعاق

 نادا لوف "ءانتتسا هنکرتشم قح تس وضم .ردلکد قیطترب مالسلا هملس كتحالصر

 . ردلالاق روصح هدنلخاد رلدح نبعم اماع یلامعتسا ثتحالصو

 « نوسلوا هسرولوا هک هحرد هن E تاراضحتساو تالنکشت < ًاتاذ

 هصوصخ نیناوق هدیابوب تلود ره . ردقوب تموکحرب چیه نیا ماست ینموزا لاومتسا
 : ردرلنوش یراضعب ندرلنونافو . ردشمهلبا عضو

 ۱۸۵۳ لوا نوناک ۲۰ ءایرتسوا ۱۸۷۵۹ نارزح ۱۱ «نالا ۱۸۷۳ ناررزح ۳

 < سور ۱۸۷۹ لوانرمشت ۲۵ /زسنارف ۱۸۷۷ زوع ۳ [ نکیا لکد لقتسم ] رافلو

 «اقحلب ۱۸۷۷ سوتسغا ۱۵ « اینامور ۱۸۷۸ ناس ه « هقراعاد ۱۸۷۰ ناریزح ٩

 . رددوجوم یرلنوناق جورو ۱۸۹۰ زوع ۲۷ « جوسا ۱۸۹۵ ترام ۶

 یهلْسموب زب .ردشلدیارشن نیناوق ندیا طبر هماظنرب یناوصا هیرح فلاکت هدهدز

 ينههبوناف لو صا یک ندزمکیدتا هعلاطم ندنرظن هطق لودلان قوقح زکلاب
 . کح ها یفدت

 صوصخیانتعارب «ندنیناوق ثوحبم نلیدیا رشن هرزوا قوا قاعتم هرانویسیزک هر
 : ردهلبوش یسهدام ر كتنوناق رسنارف نالوا شلدا بشر للا

 « یرظان هبرح دلا یم درک اسع یو یلر رفس اما ایو ًاسق كنودرا »

 كرادن ینایشا و تامدخ یضتقم نوجا لاک | یاصق كنسهبداع طئاسو هشاعا كنودرا
 « . ردبا نعت ینامز ینجهالشاب كتر وب



 ۱۷۲۱ *& یلوصا دب عضو هلیتروص هیرح فیلاکت

 هدننامز:ترح . ردشلوروک یزورض هدر یهو هدنامدره « ددم زا و

 < رلءروتام نانلق ارجا هدهربخا نیس ارز . ردا باجمل ا هدهدننامز حلص یک ینیدلوا

 یسهنابالرکسع الثمو ندراتهج ضعبو ردیا مازلتسا یدشحكاراتوق رادقم یلکكی اضمب

 .ریلیدبا هدافتسا ندنک اما دو م هدناصقو ا د یهدنراوج یسهحاس هروونام نوجا

 . ردرانوسیزکهر یهدننامز برح « ثح عوضوم لصا هجزر طقف
 هدنسهراد یتسهدعاسم كەس رح لاوحاو یاباجحما كتسدمی رلودروا ءراتلود یقرتم

 عضو اسد هنسهملاطم راظنا كرلطباضو نادناموق نوجما كمربتک هلاحرب راکشاعد هقوقح
 هژامعتساءوسو ءراشعا تع ےک ریرورخ مار قدام و هدمدرا هاسو کنارم تاب

 هدنراهماسو اهازح یرکسعرمرا تا و تن دعای دو

 . ردراشمهلبا نست رلازج

an 

 ا ا تام

 ا تاء یاس یک ییدسا زارحا هدنرزوا بولعش تلا یو ها

 التسا « لاوما طض هجنلوق ( نورجىج ) . یدرویلیا جاتا هدوعا طض ینلاوما
 کوج . یدیا یسهقطنم ها رب كنتبحالص تعا ماع لتق یتسلاها تکلع ناتوا
 راح قلا یاح كنلاها . یدراو یروتسد « ریل های هدیزا اهد نلیهای یتسهلضف »
 اعدا رب هلی نوک وب هکویلاح . یدرویلک مزال قلوا حاسم هلتیولوا قلا ینلام هجنولوا
 كن ا طقف < ریاسهدیا لتق یمدا رب هدنلاح هعورشم ةعفادم « ناسلا . ا لوق

 . زامهلوا رادتحالص نامز رب چیه هبصغ ینلام
 فرصت ی occupatio bellica یورح لاغشا « رالامهر هکر دم ولعم هقشاب ندنوا

 نولزع یاس رکف ی..,یدرارودا وات ےک ی نما او یا یو
 ما شعاع ایام کام تنم رک رس هر

 ۱ . یدریلیدبا بیرخت
 ندا نم لاک » 2۱10 لمح هدادش هدیرح » « صاخشا هدهبرب تابراحم هجلب وت

guerre comme û la guerreراسب یرح برح » هسیا یلاها لاوما « كنلثم ۸ 12  » 

guerre nourrit 1۵ guerreتحت تب امام ینک و فنع یيدتسا هحاپا كسر وتسد 12  



 یسهعومت یسهتلوک اف قوتح 2 ۲

 .یدرلردبا هدافا هند Bellum alit bellum یهدعاف لوصو «رالامور . یدلاق هدندددم

 هلرادمکح » هدنرتا روهشم هلساونء (6 ۲۵۵6 لارق ) « (انایرام ناژ ) هد ۵

 هوالعو یدرویبد « ردکما نیمأت یتسملیبهیلسب ییدنک یدنک « كيرح یسهفظو مهمكا
 ییدلک هیابناسا نوجما بیدأت یاصع «« نوناق سویحرو سوکر ام » : هکیدروییدیا

 درو امور كس رادهعتم مزاو و" یداللو کلام لوغ سولف < ینرایک تقو

 . یدتیا عنم یراعا بقعت
 جات ء یروتسد یهدالاب نامز یرلکدتا ثح ندهلسم و « هرکسع نیررح

 ع یلدا ت اوا و دع یا ففح ر نایالفا تا

 ا 1ا یل تناع ندقعوروق یو و تاخ علانم نونو
 ۲۳ او ل د غ و هدوماساب و كی همررض نشد هداف
 ا ار وا و هتناقر كص كلارك له

 : هک هایوش
 .یدبالپس هسنلاب كمتا هرادا و قوس ی او قمحا برح لوا ندنعارتخا كتوراب

 تاکرح . یدرویمرتسوک جایتحا هنالصاوم مادا هلتکلع « ییرح لوصا كرود و

 سح یروبجم یا بیقعت تماقتسا رب « تکرح طخ رب نبعم هطوا كنهرکسع
 ۳۵9 ابا عا کرج هدنماقتسا و ایوروس راز  یدروهلشا
 یيدتا التسا كلاغ ۲ ید راروخ ندراتککلع یرلکح هام هلون تشدعم طااسو احجرت

 باسح رب كرابش نالا ندرارب وا . یدرولیروک حایم یعافتنا هلتروص یه ندکلام

 ۱ [ ]۰ یدا قو ینانک و

 TT a ار
 درو ین لو هے راکید مارک وط ندکدشسا ارت داوا هک

 قعاذوا یبرح رانادناموق و « رویروس نوزوا رابرح ندنغیدلوا زسفرصم یرلهشاعاو

 تاحفص كرانوسبزیکهر هدندلج یوا كن « لود قوقح» ( سی تسنرا ) روفور []

 كل لھ له 810٥1 ییامولعم و نالوا دئاع هننابسانم هلا ینالکمت دارلودروا و هنسهیخ ات
 كني ۲ برح) هصاخاب داروپشم را یناونع ۵ 06۲76 ) ییدشا فلات هننرزوا دلج یتلآ

 هفیح ) ندندلج یجندرد ییدلیا صیصخ هب (هیدام تاعیاض و هیداصتقا تاشوعت جهدا دیلو

 . ردهدکتا سانتقا ( ۰



 ۱۷۲۳ K* لوصا دی عضو هلیتروص هیرح فیلاکت

 هعفد قوج « رابلامور الثم و « رلود قوح رب یدرارویدیا تور سک هلک رر

 كرلودروا هدرانامز قازوا و «. ردراععا برح هلیسهاکی دصقم راسی و تور تو

 نورق كرك و هدهعدق ةنمزا كرك . یدبا طسب قوچ هلتتسن هنکنوکو « یاحاتحا

 - یدریلیدیا نما یتشبعم كرکمع ابا هفرع طاسو عون یهو هقجالپ « لوباح هداطسو

 یتسهلتسم یرادن تامهم و قازرا و ییهشیلاقوس طارش ء یعارتخا كتوراب

 "جو هدرطم ترح ر هرع تام لب

 تابسانم هلتکلم « یعوزل كمریدشیتب تامهم ايدام هرکسع . یدرو یتیهام هعطقنم

 یخ نوحا راودروا هدتنادب اهد هسیا و ۰ یدربدتا باجحا ینسهمادا ثكنالصاومو

 وب نامز یفیدالشاب هنمادختسا هریجا رکاسع هدخرات . یدلوا دم

 نکردن تام هنیراتمدخ كرانوا « راتموکح ارز . رایدنا هلوحوک زونه رلودروا

 رادقم یلک «یادراو 3 لود هک و لاح . یدرلروس دیادهعت یمرو تاصرصخ لک

 سل نوای م هنس دیدند رب Ty دا

 عیطلا « لاحوب . یدرویلیبهنووب ینک كيب یللا تیاهن هدلوب وب هدلود رم ردق ۳

 ۰ یدیا دودا ضرع تلوپس لبخ ندرظن ٌةطق ا لرکاسع

 ۲ 1 یو رود E OT واتسوک د

 رلزسنارف هارانالآ ورود هنیرلکوص كيرح وب . یدتا حالصا و ین یلوصا

 9 سس دو وا ییا ته نو مر تر د

 ا یا یس وط « حالا یالکتش كودروا « ترک ع و

 هدشابروما دیوزآ نادا قفاوت هجاتحا قترا ء تالک تو . یدیوط ینجاتحا

 ۰ یدلدیا لاغشا هلا هلتسمو هدایز ندهبشیاقوس تاکرح . یدتیا مازاتسا ینحالصا

 ۲ یدنولوا سساتراراسا و ریون د هدفرط ره .یدار و تىما هدهجردیحنر هنسهلئسمهشاعا

 نایدیا روصت ندنفرط فلودآ واتسوک نوجا كما كرادت مزاولو قازرا ءرکسع

 approvisionnement ندنفرط ك اس ت اسمش مو> سح و نالوا قتش. ند ( داز ) ۱۳

 یساوا حالطصا ندنکیدتا هدافا لزوک ك یدوعقم « ریبعت و نادا لامعتسا قرهلوا لیاقم

 كنه زمه ( هدازالا ) رشد هغیزآ هدننزو داع (دازلا) ردسو ام هدهد رع ناسل ریبعتول و نایاش

 «لوا دلج - سوماق ] .ردهتسانعم قمریدلشزآ ییهسیک رب هدننزو لیعفت ( دیوزلا ) و هلیرسک

 SES © هفرګ



 هغو یسهنلوک اف قوقح دده ۷٤

 بیقعت تک ر ح طخرب لدتعمو لوقعم هدبابو ریارب لکم دانتسا هبهلحم عبانم « لوصا
 مزال لاحهمہ نوجا كرادت ینسهصزور ماوح كنبرک اسع قحا «لارق . یدروبلیدیا
 هماقا ماظتناو تبنوناق هنر تدشوربج « هک "هلماعم « تواقش ا راس نالوا

 هغاعا هلبا همظتنم تادوروم نلک ندنامهمو قازرا زک اسم یتسودروا « وا . یدروسدیا

 برح یرب ندتفووا . یدادبا لوق هدایودوا نوت هرخ الاب < لوصا وب . یدرویدیا
 [*]۰ یدلدبا سیسأت یطخ یرارابنا ارح رب هدنرایرک كراودرا هدننامز

 الما تاذلاب یرارابا یرکسع « تلود براحم هدریدقییدادبا قسطت هلقح «هدعاق

 تیاعر هدهجرد نبع نامزره هلوصا مزاول ككرادت ندرارابنا طقف . یدرویلک مزال كما

 هدکلام قوجر . یدا ا هلس ر وص نویسیزکهر ندهساس راش ضعل « رومهلدیا

 .یدرویلیدااطعاندنفرط رادهعتم كلام هراصحا یو زایتمار رابش ینیدلوا جاتح كن ودرا

 ندنس هه رو رض ج اوح « نرومامونولامضع ‹ روىلواتاداسفا « تالامعتسا ءوس قوحرب

 روح هغمارا ینسهراح كراد تاذلاب هلبروص تراغو به یرانوو نلیدا مورح

 . یدرلرویلسهدیا تورت بک تر كرك اسع نالوا

 ندنفرط ( نوتخنشاو ژروژ) كرل ( نویسیزکهر ) « رافلومضعب یلاثماو ( نهدراغ )

 ندنفرط نوتتنساو هعقدکلبا تک نو رک ہر ء راردبا اعدا ینغیدلوا شلدبا داجما
 و هدر ادا ا یاد لامعسا
 طوضم هقدلوا یاومتسا « نوتختشاو . زالوا ورغود تعا اعدا ینکیدادبا قسطت
 . یدنا یرورض اتداع « لادتعا و کز لعا فارتعا هدیوش . ردشعا طبر هلوصا رب

 ییدتسیا قمریآ ندنتک اح هرتلکنا «نوتغنیشاو « یکی یدید (  سیقوب یرناه )
 نوا سیمان فا کیک هر نا و لفم یسیلاها تتخلم

 ۱۰ یدرولوا یمدا.تلود ر اک

 یغیدلوا مورح ندنالوک ًامو تاقورحم كنودروا یلم هدنسهبراحم لالقتسا ات سما

 طاتحا ) ( یرارانا لّزتم ) ( یراراننا ارحم ) ( رخدم ) نیلا هدبرکسع تالیکعت 1
 زمغیدالوا رکسع هدهسراو یرلدیشچ فلت يک . . . ( یرارابنا تازیهج ) ( یرارابنا قازارا

 2 هنیرلرابنا هیبرح فیلاکتلصا ابلاغ .زرویدرابنا هنسهلجقیرفتالب نوچازمکیدمروک موزلهصیصت و

 . راروسد ( رخدم )

 . ۲۹ هفیص - ه مسق . ك لیج - لود يموت قوقح یسهجروت سیفو [**]



 ۱۷۰ ۶ یلوصا دی عضو هلیتروص هیرح فلاکت

 ت رادع کرد ندهاکودراو هنیراسوفت رادقم «یسلمسلحم ( تهزوحاسام ) نروک

 هدهتطنمنالوا ردق «هفاسملمیرکی ند ( نوتسو ) نوجا كما كرادنیداومو هروک
 « بلطموب هیفام عم . یدبا هدنلکش هصوترب تمجامو . یدتنا تعجایم هرارهش ناک

 . یدلدا ارجاو دفن هابتفرعم رامدا ایو رانمحما یرلکدتا نعت تاذلاب كرارهش هلتمومع

 مال صح: كضراو نلیدیا ذاخنا نوجما یرادن مزاول و قازرا هرلرکسع

 نوتننشاو تاذلاب هدنقح هلماعمو نالوا تراع ندکمهتسیا اشا ًانع هدنروص سانتم
 كي كنسهلماعم لاومتسا ؛ وا . یدیا هدنملع كلوا هل مکح نلیریو ندقرط

 تفلاخ الع هشیدنا بلاح ندزوبوبو هدافا ینکیدتبا دلو رلکلزیسنونع مخوویدج
 < یک هدهجرد یجنکیا - هسلوا هسلوا - « كيهلماعمو هحتلابو روسدیا هدهاشم

 . یدرولیا ناب ینموزل یشدا لامعتسا هدروصر لاو یعرف

 تاماکحتساوعالقوهتسلوا علابهرارادقم وب وب كي كن رابرفسدوج وم یراودروازعامز

 دارافقوت نوزوا هدنکوا یسهعفادم طوطخ رکید كنمشدو یرادیک مینم كدودح هليا

 زارحا همظع تیمها كنسهلئسم مزاول كرادت هدهلقتسم تابرام یتیم هتسع ولو یرورض

 ؛ هکرویید (خولبودناژ ) . یدبا هدکلدبا لالدتسا یچهدیا

 هدندرظن هطَق وش كمما هراداو قوس یران او كرادت ینمزاول كراودروا هدضام

 نولو یر . یدقد قوح درج رم ووا راتامرو ۵ یا یا هد
 هراد هدرعامز «یسرفس دوجحوم كوا ف یدو الا رادو قوس تا ی کاک

 و ےک هدننا یرهآ كولوا 0 یا اف
 هدنلآ Grande armée ( el ودرا كوو ) . یدقو کف هلضف نت

 . یدروسدنا کر ع هک ا هدول « هحلک هرک اسع فو رعم

 (۱۷۰,۰۰۰ ) یشراق هنسودروا كاشک ( ۸۵,۰۰۰ ) كراقفتم ء نولوبان هدجبلرتسوا

 نالا ى را رووا هفرقیهدرعامز یراهحاس بر کلام زوا ین نت
 برح یتوکو هصاخابو هدننابرام ربخا رصع . یدلکد كوس اهد ندنحطس یضارا

 كلرتسوک هدشح وش رار هلغلآ تبسنو لکشرپ هقشابماب « لادج طئارش هدزیکنا تمایق

 هل راک «راتوق ناشالیشراق : هک هیوش . روییدیا دین هلتوقرب هلضف اهد یعوزا نلنتسیا
 .روبازواهلضف قوح هلتسا هنکلوا هل كرابرح همجو روللوطوا هلرانویلم « لکد



 یسهعومت یمهتلوک اف قوقح 3 ۷١

 تالوک ام كناسلا هلرانویلم < یسهصزور تاک الهتسا كرلكتشو بوط یشتا عیرس

 . روسیدیا باج ا قولوا نیمأت یسهموب
 .یدلا تیمار كوس هدوا هدرخا رصع نکیا لکد مهم ردق وا ك «تالصاومهلوا

 اک و ورا هللارجرت هدنقح برح لوصا ها او رش ااو )نور نوللوات یح ر

 « ودروا ر چیه هقىقجلاىف . یدا شعد « ردالصاوم تفرعم « برح تفرعم »

 . ردیلحهع اد تاک السا « ودروا . زامایاشای نیزرسقلوا كلام هتطوطخ تالصاومو مزاول

 . ردبا بئاغ مدا قوجرب هلقلهتسخ « هلشتا یوا . زامالساص لح لاصحتسارب الصاو

 . رورودلود هلا یاعطق هوش « یدارفا لاک ا ییدکح ندنطولا ما قحا یر كرانوا

 تاحیاست ردق هنسهنس ۱۸۱۵ ۰ ردا ارجا تایفرص یلک تیاغ هجشامهم هصاخابو قازرا
 تامهم هدنتکلع نمشد اف نوجما رایوط لاواق هلبارلکنفت ییقاقاح هکیدبا هدزرط وا
 كنامهم ندننیدالوا طسب ردقوا ینالامعا یعم نک وا طقف . یدروبلس هنولوا لاکا

 قمالوا لکنا ههرکسع تاکرح هقشاب ندنوا . ردهدکعا باجا یلامعا هدنطولا ما
 اضتقا یسلدیا هلو قوس ورغود هتکلم لصا هدلراحورحو هتسخ لقا لباق نوجنا

 ۱ [*] « ۰ رويدا
 یرایدنک < راودروا ندا برح هدرادح رس هدرل رصع ی نراو ید نوا

 رب اف هرورضلاب كلوضاو طقف . یدرارول | یراقازرا ًامظتنم ندرارابنا ندا بقعت
 ندور وات ۰ یدرومسا ست و بصمت نکاح یا . رولوا یربات
 توش كل اهبارآ و یرادقم تالوک ام یرلکح هاس هشاط دل رلنا و هلا هباش طلاسو

 دعاسم هغمشالقازوا هبهوا ندهفاسم رب بسانتم هلبا نامز نکا اعا نوتا یراهلک

 . یدلطد

 هدبایسا ضعب كجهرتسوک روذعم یوا رار هلغلوا راد هصق « تالکشتو اعقاو

 ۳ تو لا کرا اراق نوه کک تل هه کے تموکح . یدراو

 یهلسویه ثحهر و نما اکو و کم همر و لحم ENE هل دصقم هقحالب كدارفا

 یهفطو نشود 1۳ یاهو هدن رب رحم و عج رکسع هدر . یدا رو کما 7

 یشراق هتسعا دهعت تمدخو تعاطا كركسع هققایف . یدروهلبا باجما یسعا اه

 . لقن ند ( نورهب ) لارنج د تک - ۳ لک - لود قرح o سی تسر 8



 و یلوصا دب عضو هلیئروص هییرح فیلاکت

 لوصا اعر هتنرذاخ مدو .یضا رول هبرروا ےافطو ۱ ۱ او
 [ ] ۰ یدروسدیا مازلتسا ینماود كب هوحم

 كوب یلک ندلاسها هرزوا یتلوا زاس هراچ هنیررذاح كلوصاو «قیردهرف ینکیا
 یکعآ و رابنا راس « رور ترا یهفاسم یجهدیا عطق ك راهارا < رویالبوط یسهارآ

 هدایز اهدو هرتم ی کیا ندرارابا « ودروا هلهجو و و رولیا ا یراهزرفم

 . یدالوا شلرا امام ندنلوصا رابنا قیردهرف طقف . یدرولبهشالقازوا

 ؛یدشنکد هبرح لوصاو یکرت تروص كراودرا «نامزینیدلوا ثداح رک بالقثا

 ییدتا ثادحا كنروهج ۱ یدلک مزال دور زرط رب یی هلع ءاننو تاکرح عیرس

 هدرودو یدل | تعسو هلضف دک تک هدنررود ( قلروطاربعا) و ( الوسنوق) ءلوصا
 یاننا - لوا ندزامالشاب برح . یدبا هدلو وش یلوصا نوسیزک هر نلیدبا قیطت
 ثكتکلم هرزوا كم رو مزاولو قازرا هبودروآ هدنسیدام تان هبنرکشلع تاک ط هددمح

 كج هلک ندهقرا در iL یدا یاد رل 0482606-06۵6 هدنرزوا یدودح

 یراقدنولو كنبراشاب لوق هدیشراق هللاتحا تمجز ر و هنموزل كمهلسب یرکاسع
 ناف ارجا ًامطتم یرلراا لرم + یدروشولوا تادحا یزدان لوتم هدر »
 هسروسنولو هدجراخ ندنناکرح ةریاد كنمشد « ودروا . یدرلیدبا الما هلران ویسیزک هر

 هسیا هدساع هلنمشد داش . یدرلیدا هبدغت هلا قازرا ييدلم هلو هدلم ینیدالقان وق

 جاقر وا ع هدکلرب هلس هم زلام Ec یدرنهلسل هللا داوم رخدم هدر راسا

 . یدبا روینولوا لقت هدینالوک امو قازرا كلنوک
 ینسهفیظو كمریدشممزاولو قازرا ءرکسع «یساروا نامز ییدلرک کلک نمشد

 یسلوا رمش كرالاومتسا . یدریلیدیا مسقت هقطانمو رتاود عبات هتسید مزاولرب راح
 نلیدالاغشا نوحا یسهعا توعد ی هلضف كنلاها نالوا ضورعمکواو

 كتودروا . یدروت ولو! ست قوسموو لاومتسا رب تر ندللاحردقتمالا كتکلم

 یرالدبا ملساهتموکح ران و و ی رادقمو عو كقازرا یتقم «تاذ نانو هدنراک ار

 . یدرلیا بترت هنویسیموق یسارجا لرماواون . یدروییدبا نيعت یو نوک ناک مزال
 هقشاب ردق هنامزوا ء یدشکد یسملع قلت لاومتسا هدنتیاهن رصع یجنزکس نوا

 هدنرزوا یلاوما نمشد كرفظ «نوسوسرتنوقو نویسیزکهد . یدرویلیدبا لوق ساسارپ

TEلوصاو کد نالیکت کل تام « اه جلوغردنوف رس  
 . رویدا درس هیخ رات تاظحالم رادتمیق هدیابو هدنشحم برح



 عوج ین هل ولا اف قوقح دا ۸

 . یدرویلیربو تیهامر یکی سەذج برح هرلنا«رویلیر دتا دانتسا هقحرب یکیدتباشخم

 .بوربوینسهراپ كرابشیکیدتسیا كمن دیا«بلاغهرکص ندک هادی او اطعا هب دقنایوهبنبع بلاطموب
 ا ےک كنهصوصخ لاوما « نویفوقح هرکوص ندحراتواهکوبلاح . یدردیا ارتشا

 ًاتعوتامدح  هدلاوحا د «بلاع نیزبقع وقود هساساوب : هکر ایدتنا نالعا گر هدیاداتتسا
 هراشنانلا یتحو . رایدتا و دحرب هدهتحالصو طقف .یلسهدیا بلط دقن او اشا

 . رایدراقتح هبهروا هلی یتسهاتسم یعوزا كعا شخحو نامات ضوع ابو لدرب لباقم

 كبلاغ یک ینیدلوا هدیضام . یدهمتا بلاغ ینتنوشخو فتع « تقبقح ربارب هلکنوب
 7 ا ت اروا ۔ یدلو ا لاو نو «یمقم

 ,قملق عورشم قساس رب ترسو تخس هدهجرد زاعولوا فیرعت ء هظحالمو زکلای

 . یدرولوروک یفاک نوجما
 «یزلودروازسنارف .یدبا طسب لکا مارغورهدنفحلئاسو هدنرود ربک بالقنا

 هل رافنص یلزابتما «لکد هتیرزوا یلاها ارح راب هدکل اعیرلکدتبا صلع هجنرلاعدا یدنک

 یک مشد كن هسنارف هلکنو . یدراروبلیا سح ینموزل كما لیمحت هرلتمج یاحور
 ۱۳ یا و ا !یووولتتعانیا تعا 1. یراتسا ىل

 لاغشا ی( ژهل ) هد ۱۷۹۳ « عرووق سلرپ یادناموق ى یدک

 مق كلوب « یدتیا حرط O لا لا

 . یدلآ ندرلجمالقنا ینمظعا

 هلبا هرقد رب نانل |هملق ندنفرط ( هسرودنوق ) هد ۱۷۹۱ < ( وستالسیژهلهلساسا )

 یتسلاهاهدوسا كکلاع یرلکجهدبا لاغشا كنراودروا یدک «هسنارف هکیدسا نالعا

 . یدقجهامروط یرک ندکمنا تیاعد هللاوما تیلوصم ینمی قتلت یک تامر تسود
 . یدامقبج هلعف مقوم هدییعوب

 د یو لا ا لید ا سر تدفرط ( لاتوسانوساووف )
 . یدراو یبهامو لکش برح سدنرب یشراق هنتموکح نمشد « لکد هتسهعم نمشد

 اک ی سفر تارا کلا« اد یدک د هدساساو ہک و زا قف

 ۱ . یدلدیا ممعت بوالاق هجوتم

 نا الت را تان یکم ید لیمه هدكنابدهو هع بلاطم



 ۱۷۹ یلوصا دی عضو هلیتروص هیبرح فیلاکت

 یافتسا اد ابو الع قرهلوا صوصخم هنیمطت یرانویو دنتسم هنناحاتحا رک اس

 : کلبیوش . یدنتسیا هدیتهدایز اهد . یدلدیا اک | با تاطم

 یدلکد هطساو رب نوجا هشاعا یودروا زکلای « برح هدنرود ( یشرانوم )

 هناجابتحا دناع هبهینآ تابراح « دکمهلسب یهنیزخ » : یک ییدید ك ( لهروص ) کلب
 نیماألا هڪ ولام كنامزوا Arar guerre .یدیاهطساورپ هغل وازاسهراح

 (یسهتموقهموم تمالس ) . یدلدیا قیطت رارکت هرخ الاب تسایسوب . یدیا ندمبانم
 شع هدناف ءرشالاب بولوا هلصف ندنسهلاح تاعاتحا كتسوهروا لاغسا « یاررقع

 .یدرومدباماینسارجا نوسیزکهر ندنرزوا اشاو رتاخذو قازرا نالوب نکم یىل وا
 لق هترادمد كنودروا یری كج ا دا لاصحتسا و قعولو هدناکرادب نوجا یآ
 تارا نوجما کا ( اننالاب ) «لوصاو . یدبا ندنناضتقم صاواو كمهلبا لاصیاو

 )۳ de Palatinat یس هیلخحت كنانت الاب» :یدلدا دای هللا ناونعر و

 هتکلم "یلاها » هحنجوم یسهرقهد [ ]| ۱۷۹۵ فا نوناک ۱۱ كنسهتیموق همومع تمالس
 نوجما دیعضو « هیاشا درده » ىلشيربولا هتمأت هشافر یناهرهو « لقن لباق مع

 . یدیا كج هلردنوک هصوصخ یرومأم هیانالاب
 « لاومتسا . یدیا داع هتیروهمح نوتب لکد هبودرا « رايش قجهنالپوط هلتروصوب

 ندنتیهام ( نویسیزکهر ) « شيا . یدروینولوا قییطت ءراش قجهاراب هودروا زکلا

 داشال .یو ۰ یدرولوا رحتم هتکلع كتلاوما یسهعس نمشد هتیفنم لوتسم ؛ روح
 ندرزوا ینا هساس دا ران و نشد هداسالاب »: هدهداحر نداتاما

 .ردهمانرارق یلخحرات ۱۷۹۵ ترام ۲٩ ناتو سا «ینتخورف

 هصاحابو یکیدرک هیاقحاب بقاعتم یتسهرام ( سورولف ) هنسوا « یسودروا زسنارف
 روصت ك ( رهنسور ) نوجا هدافتسا ندننور عبانم الاسا «نولوات هرک وص هنس کیا

 كب هدنصوصخ هیدقنو هبنع فلاکت نامز ینیدراقیچ هلعف عقوم ینسالیتسا الاتیا کیدتا
 تالصاح هدهجرد یک كرافساو هلیا یمسر ناسلو یدلدبا قد تکرح طخرب طرفم

 كرا اور کذب روتصوا . یدنولوا بلط ینلوا « assez renda ne » « ىسر و

 دانم هفجا ندقجا هوم یایشا نال |نددارفا و اما ردق هبهجتراو هنیراقاط خیبطم

 . رد سالار یبیدالیم هر یرلراب هرو هس نلیدا دلرت هرخ الاب [*]
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 < رللش نالا هکنوج . رلیدتسا بان ی رایرکسع سومان « رلناای یو قو .یدلدیا

 ؛یدیا روبنیلا نوچ هسیالکد ندنناحابتحا «رویلبتاص نوچ هسیا ندنناحاتحا كنودروا
 ینل وصا ۲ de 8116۲۲6 هدیسیر ندى رلتص وصخ ا تساس نولوات

 فلاکت نلیدیا حرط هبهینجا تاموکح «هیبرح ةنبزخوب . ردشلوا یسهلااحا
 Domaine مهداعل اقوف هناکلام » « یو روطارعا . یدرومدیا کر ندسالصاح

 یرلهام رس كلبا هکیدا هرو ر یصوصخ «و . یدروس دنا دای هد « 6

 رب كقلارف نویلم ( ٩۰ ) لصحتم ندنسهدهاعم غروسهرپ هرکوص ندنطض كنهایو

 نولم (۲۰۰) دق دوجوم هدهنیزخو هد (۱۸۱۱ ) ۰. یدیا شلک هدوجو هلمسق
 . یدیا شمع یننارف

 ۳ E N ندا لاعتسا یعلع ءاسور هد ۱۸۰۷ و ۸۹

 هغنارف نوملیم (۱۳۵) < فرصمو . یدروییدبا لمحت هنفرصم یسهناعا كراثآ هافرصم
 هراسالو ضعب هلأ هایو نوبلونانهدنساننا رام یثراق هبایرتسوا هد ( ۱۸۰۹ ) ۰ یدراو

 . یدتبا هماقا یرکسع زسنارف ردق كجهليا افیتسا فلاکت ًامظتمو قجهلوا عنام هماق
 كنیرلودروا نرو اجالاد و ابلاتیا «كرءدیا رادصا هرقهد رب روطاربعا هرکوص زا رب
 ا ل د ا تدم یا لا یوم یارراو شامم

 ایناساو زیکترون « رلباسح داع هنناکما قماشای هنباسح نمشد . یدتبا نالعا ینکیدتبا
 . یدامقح وعود ك هدنرل رفس

 قوس هرفسو ینسیدنک هنیرظان هتیزخ «نولوبا لوا یا چاقرب ندنرفس هیسور
 < مشیلوا روج هغ برح رب یکی » : یدرویبدیا حاضیا هلتروص وش ابنا ندیا
 < نوچ ا یتعقنم هدلنمهلام روما ریارب هلفلوا ثعینم ندهیسایس تعفتمر كوو زسههش
 برح یرانوا نب . رویلیدا راتخا یشان ندنسمرتسوک هقاضم مئالع ضعب هلمهنیزخو
 « ؟یعدهعا حتف هليا برح یراتورت كنايند امور ؟ م یلکد شملزود هلیا

 نالوا دوشم لوا اهد هدنقح نوی-ومرتنوقو نویسیزک هر «رظن ۀطقنوب هکر سههش
 . یدیا هدتهام كجهدبا افطا ییقرت رثا

 هنغاربوط زسنارف یسودروا نیقفتم كليشک كيب زوب یتلآ هدنسیدابم یسهنسب 4
 یرلکدتسیا ینسلاق یوقو لو و «راقفتم . یدلدبا رادصا راهمانناس . یدلوا لخاد

 برح یشراق هنمکح نالوا تک الفرب نوجما ابوروا كنا و هروطاربعا « لکد ههسنارف



 ۳ ی یلوصا دی عضو "لیتروص هییرح فیلاکت

 ههسلارف « راهلواقم دقعنم هدجیلیوتو شلاق هد ۱۸۱۳ ۰ یدرویدا نالعا ی رلکدتا

 شما نعت یدعاوقو لوصا یراقجهلوا عبات هدنصوصخ هشاعا كرلودروا لوا ندنمرک
 یسهرتادهیمومع مزاولرب كرتشم (غ ربنزراوش)ودسنرپ نادناموق شاب هحنلشا نهر . یدیا

tenance 6ودروا لوق هدلاوحا ینیدامالوا زاس هراح كيوب . یدتنا سسات  

 كلام هنقح كما ارجا نوبسیزکهر هلطرش یساطعا ضوقم هدئلباقم ء یرانادناموق

 . یدکج ها زارا هنسهرئاد مزاول ندنفرط لاما هرخ الاب راضوبقمو . یدقجهلوا
 اذه عم . یدریلس هبهلسب یودروا رب ربثک یخ یدارفا . یدبا نیکنز تكلم هدزالبتسا
 تفصاو لدع «همسر تانا . یدروشسیا كمهمر ونادیم هنالماعم ینکد تالامعتسا ءوس

 . یدسا دعو

 تالایانانلواالتسا «نویل وبان هکن وج .رایدلاقضورعم هنالکشم قوج كب «رال وتسم طقف

 هدر دق ییدال وا نکم و و یرلمقارب هنمشد قرهلوایراعندلاهاییضارا «هنسهکلمنرومأم
 دیوزت هصاخاب «ه هلح :راداو ی رام ا روح هتفرافم ندتکلم ی هسزالوا چه

 یییاها . یدبا شارما هنیرومأم یترلالآ ربارب نکریلیکج یناریاخوقاروادیاع ههشاعاو
 .یدیا شلردنوکتاذزوتوا ندنابعا هراریدودح مهو هنالابا نان واالتسانوجما توعدهماق

EE Eیدمهدیآ لیاقت هاتمات نالبوب و هضاب رود یک . 
 هبدقن وهنع بلاطمهدنج راخ تسنولردرهو هدنقوف یلمحت هتکلع هدزالتسا «هدیدج ٌءرادا

 یندیطساقت هراحهتس هلسایاق کرو ۱۸۱۳ قرالوا هلضف .یدتاذفتو نابمرد هبندیو

 هراورک یرلهلق نوس ندا بقعل ی ودروا نک رورو هن رزوا سرایراقفتم .یدلدبا افیتسا

 یبخو راتبمورح هلیب هدنبرق سراپ .رایدنک هلی راقدلوب هدتکلم راودروا . رایدتبا هداعا
 هظفاح «ناطباض . یدلدبا صصخت هقطنمر هنلوقر ره كراودروا قفتم .رایدکح راتحز
 . رلبدلا یراقدل ی و . رایدتک هغمارا قازرا هراهصق هدتلآ

 تسضوکنوح .یدملیپای لاومتسا هدنسهراحم مرق هدنسهنروا رصع یجزوقط نوا

 زسنارف هدنراهراحم اقسکمو الاتسا . یدلکددعاسم اکو هیرح طئارشولاوحا «هفارفج

 نالواعفاو هراهرمعتسه یرلودرا زلکنا ِ یدعا لسو هنسهلماعم نوسیزکهر یسودرا

 ندنرظن ٌهطقف بسنرب نکل .رایدغا فلکتو حرط هع بلاطم هدنراهرکسع تاقوس

 هعفد قوح رللم ییدتا نایرج كابرام لیقو هکنوح . نمهلراقح هحشر ندو
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 کە دنطساوا ربخارصع . ردمورح ندشره یضتقم نوجما یسهشاعا كرکسع یلاپوروا رب
 لاحر یاتتسا « یضراعو تقوم یسهطدبا تعجاص هلاومتسا هدنابرام ضعب لیقو
 . ردشعا تدوع هلوقو تعسو نوس « یلوصا نک هدن رح ۱۸۷۰ بولوا
 ۱۸۷۰ . یدسا دوجو ضرع ا طارش هقشاب ماب ۳ دوز صا هدههراموب

 لاب هناوح ۲۰,۰۵ هلا نک ۹۸۲,۰۹ یدوج وم یسودرا نالا هد شا

 دوز هدنساننا تادشح .یدتسا ماسه ا هلوفزرقم جاقر و ودرا چوا «توقو . یدلوا

 قترا هغدشا یدودح «یراشاب لوق .ردشلدا افاو هوست هلیتاسرت كنسهرادا مزاول
 .یدکجهدا هرادا یتکلم نمشد ینفرط تسوا . یدراروشاط قازرا هدرادقم زا كي

 ٤٥ : ۳۰ نوجا یسکیا یراهبج كراودروا هکربلکمزال قماعوطرود ندرظن هدینوش

 . یدرویدبا لکشت طخرب كلهرتمولک ۲۶ : ۲۲ نوا یجنجواو
 ۳۱۳ ۵ و لا ا ندن رظن هلع لود قوت نورا ناف ور ناملاا

 هد اسهروآ كنضاراكحملدا ارج الاومتسا » : کرومزاب [«هرب ] نالواشمرتک هدوجوب
 هرابناوا قرهلوا هدهظفاح تحلاوما نانالبوطهللروصو .یدرویلیدا سات درا

 02 قرار لاتو < ایدنک راتویزک هر - یدرویدک یرغود
 هجا لایدا . یدرونلساب هلتع رس اعاد ءرلشيا . NAE هرادا ندنف رطرلیراوس

 مسقت هقطانم زکرلادحتم یتطت ٌهحاس كرانویسیزک هر « یدادیالامعتسا هددیدهنو هفاخا

 تناص یلاها ناو هدنرزوا لو كجهبدا بیقعتو قمالشاب ندنعازوا كا بولیدا
 هدساع هلنمشد « هلماعم زرطو .یدرولیدا ےک ےک هدتسهراد دوهمر هلتروص كلا

 یسودرا اسورب .یدرولیدبا لامعتسا ندنفرط رکسع نایامالسای هتکلعو نالو
 عضو ییروبحم یییدوت ضوبقمرب یشراق هرلیش نانلا هدنراهماننابب كنیرانادناموق
 ۰ یدروش وا

 . یدتبا رادصا راهمانناب شخ ناتمطا <« یدهعیو ایسورپ نکررک « ( نءهروا )
 ی ها ناف نوا یا ت روا 3 : 4 یدرونید مدیر نرانو
 « . مروتسیا قازرا هلضف ندنکیدتنا صصخ هنسهقف

 هدنسهمانناس ۱۸۷۰ سوتسغا ۱۳ «مویک یلارق ورپهحنصاب قایا هنغریوط زسنارف
 هرکسع كنلاهاو یفیدلوا هدکعا برح هنیرکسع زسنارف «لکد هتسلاها زسنارف »



 ۱۸۳ یلوصا دی عضو هلتروص هبرح فلاکت

 ینتکج هلکمزال یرالوا نیما اما ندرالامو ناح هقدعلوب هدنانشت هناراکتموصخ یشراق

 یسهفطو هراداو مظس یرلنویسیزک هر كج هلیروکموزل نوجا یاحاتحا ودرواو نالعا

 ندنالوامزلا هتسهشاعا كرک اسع ندیلاها هدلاح یه » یدتا هلاوحهن رانادناموق ودروا لو

 . یدروینید « كجهلبررو راضوبقم یمسر نوجما یش نال آهو قجهیملآ یش رب ادعام
 یراش نالوا مزال هلا هراب نالیدا هدلا هدهاسو قربا دقت بلاطم هرخالاب طقف

 زسنارفو یامعتسا هورسنوق هدنسهشاعا لرکسع . یدلدا حجر یتهج قلا نوناص

 ینسهلئسمد ور یلوصاتاعیامم هل ران وسی زک هرو یطبض كقازرا رادقم یلک داع هنسودروا

 اعاد « كمهمهلکب یثرب ندیرکو نیرو یرضود هد ( داوول ) زکلای . یدتیا لیست
 هعوضوم لوصا ءودروا نالو هدش روم كجا كرا ندرب یک كمهلورابا

 . یدلاق هدتروبحم قمقبح هنجراخ

 هش رطلاومتسا هدرلرب ییدرک «كنسودروا سور هدننرح سور - یلناع ۷

 ًاققدت ندنرظن ٌهطقن لود قوقحیرحوب «ینیدنلوب هدناعیابم هلبا راپ نیشپ كرينا لسوت
 نایب ندنفرط ( سفدامود قیردهرف ) یفوتم نازی یرتا ییناونع ( حاصو برح »
 همالع هراز, نالوا شمامشل | هکمروک یندم هج اردقوب یرلقازاق ء اعداوب هدهسیا شادیا

 ناو هدنکوا زوک ینآارجا زب و روبرو ینتعانق یملوا شملک ا زارب كهلاراشم
 دوجوم هغلامرب چیه هدکعا قتلت هدنجراخ هیندم تالماعت و هقوقح دعاوق ینودرواو

 . زرونلو نتمطم هقیدالوا

$ 

 كرف رعت كردن ویص کور -ریص وهم او ما هم

 وش نالوا نایاش هنمالودونوا « ( وصور قاژناژ ) هدنرخاوا رصع یجشزکس نوا
 : یدرویتا یر ندنرالع كنبرح قوقح رضاح نامز هلیرازوس

 بارح لاح ۰ ردیاسانم كناشاو نوش < لکد كدارفا ء یش ندا لیکشت یرح ه
 ندنکج هلن هدنا تاعمنا نداشاونوئش تاسانم وها دلوت ندصاخشا تاسانمهداعلا لع

 ءهدییسطلاح نایالوا د وج وم تکلمرب تباه «برح هدنسهرا مدا ر هلمدآ رب ینعی یصوصخ
 «.زامالوا دوجوم هدیعانجا لاح ینیدنولو هدنتل | یذوفنو مکح نیناوق كیشیه هد
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 کر رتیمانم موت لرد ہر رتلود طب «لکد تمام هرننی دف دار «برگ 9

 < ریتمض میاد «یتوا .رلرونلوف ماف Ed هه,درا یط راع اا رازا وف

 ا ت اللر * قلم هاب یکم رقم لو لقا هل
 تعسط 6 اا ۰ ۱ e ر مامتعا یاسر منم OL ۳ 6 لکد

 كنلو د مهندنکج هیمهلیدیا تب و نیم هقوقح تبسانمرب هدننی راش فلتخم یراتیهامو
 ندندعاوق كسوحورغ «راساساو .ردلکد راناسنا بواسهلوا رلتلود رکید ق2۱ءیمشد

 نادنوش یالا «ندتخلصم تعسط هکلب . زا داتسا هدهننذوفن كرلرعاش . ردلکد مهلم

 [*] ۰ راودسّوم هنیرزوا تمکحو لقعو تعشم
 « ردتسانمرب هجوتم هتلود ندنلود « برح » هصاخابو یتسهعلاطمو كنوصور

 « هبعایجا هلواقم » روهشم تلا « نوجا كما ملست ینتیلوقممو تح كنبروتسد

 زراب نایالوا هشفانم جاتحم « روتسدو . ردقو موزا چه هغلوا شعا لوق یتسهرظن

 ینعی < ساسا کیا نالوا اح هرح قوقح نوتب رار هلکنو . ردیا اوتحا تقیقحرپ
 یتناسناهمزال < هدکعا ماعاو لیدعت یربرب هدهدهطقو ( ترورض ) هلا ( تساسنا )

 هلکمهعا در ییروتسد كنوصور « رازبلکنا الثم . ردهدکلک مزال فلات هلترورض مکح
 هدقمهماشانای هتسهدعاف یدو صم ندمانتغاو طض كنهصوصخ لاوما هدزکد رار
 . رده دس هر ییداوا رظتم كس رشلو

 ۳۳ ۱ راض ترد و كنارح قوقح رضا صع كاك

 ا کیا ەد ( non-combattants را رام سع ( و ( Combattants ربراح )

 یدشوربج ولرد ره مداخ هحورت ینما ص كتاودو هنمطت ینرح هياغ یشراق هراجرو

 ۱ ایمر ولو هتسراو اماعندیدبادشو تازبنات.کبرخ ای راک ارا ر هلکمروک اور
 مزال یا لمح هدلرلبراح ربغ جحا ضعب كيرح هعفد قوح هدنالعف « نکر دیا

 تنام رب یطقو ج رص كب هدنسهرا یراتعضو كفنص ییا ره هلعءاتو رولک

 وا دوم

 هرزوا قلوا ورغود اهد - لدب هنفنصت براحمیغو براحم هدانالا هردو

 تلاح) ابو « هد Eta de guerre ان برح هلعاف تلاح ) ء كسهعم راتلود براح

 لصق یجندرد 6 باتک جر Contrat social : وصور ۳1



 ۱۸۰ ۶ یلوصا دی عضو هلیتروص هیبرح فیلاکت

 ۳ ۱۰ ردهشسا حجر یتیرف هد رلثانولو هد ( Etat de guerre pa برح "هلعقنم

 یهدنرزوارلبراحم «تاربثأتو طقف . راردضورعم هنبرثا” كناصاخم هدرابرامربغ هکنوح

 6 راس 3 3ام ش ران اتم برح . ردهلس الود 6 لکد هورغود ندوغود ردقواو سس

 .اردناهعرت هتکلع نوشت ورا N لا لس ۰ ات کا

 درفرب ۰ رايا تنواعم هتیمأت كتقفوم هدنوب یساوق نوتب كتکلع « یعدلجا برحرب
 جور یشراق هنسهلاع تعفنم تلود تمالس هکزامانولوا روصت تعفتمر چیه نوجا
 . نوسلوا یلتمیق ردق كجهلس هلیهدلاح هنسهعقادمو

 هدكنلاها نيا كارتشا هرحو نالوا یدعتمریغ نمشد « "الالدتسا ندنوب اذهعم

 هنیرلتدشوربج « هلاوهاو لاحا نوت كيرح یک رابراح « رایدعتم نمشد قبط
 هح» . زبمهدیا هصوو مده قرهل وا هنلک ةدعافرب ینموزل یلوا تمواقم یاشک هش

 ندرانا هلا برح ترورض « هساسا هدعافر یسوصم كنرلامو تاذ كل لب راح ربع

 . ردیساشتسارب كنهدعاقوا یشدا افیتساو بلط دیو لام ابو تمدخر

 ناوروک درذعم هلبا برح تاباجحما زکلای « كنسهدعاق یوم كنهصوصخ لاوما

 ییدع كنودروارپ - (۱) ۰ رولوا نایام هدلکش فلتخ وا خل ا هد ا اسا
 ندیلاها ینامدخ ایو یداومآضعب مزال ًادج هیودروا « مداخ هتناحاتحا ٌهیوست هدضارا
 ؛یسبا ذخا هده فلاکت ندنسلاها تکلم نانلوا التسا-(۲) ؛یسءا افتساو بلط
 شکر اما .ضعب داغ هدارفا |نوحما نیست گتخ ادا هاج زاو تا هرکس تار )
 یا بيرلو مده یراحشا ابو

 کک ددا هعلاطم یی و کلا ق ا
 تامدخایو هفلتخ مزاول کج ها هلوا جاتح هدرفس یانلا كنودروارب « نویسیزکهر

 تر یک , ید یا افتتساو بلط لا کالع یی تدارک
 اهدا 0 ی هند تاک ا ناو و

 هوانا هیبرح ةع فیلاکت ) قرهلیږآ همسق کیا هلبرابتعا یعوضوم « یسورغود

 تس
 ر

tions réellesهسررح هصخش فلاکت )و(  réquisitions personnelleSرس ی راما  

 هنه رعت تو «یسه وسنارف هزار لاهد قوقح صخلم ص وصخ هب اطلاض یر

 هسرح ٌهبدقت فیلاکت ) هنعون کیا توحبم كنوسسیزکءر هلتروصوبو یتسهلک ( دوقن)

 - ۲ هغ - یسهلاسر نی یرکذ كانسهیرح ناکرا نا 1ا



 یسهعو#م یسهتلوک اف قوفح دده ۹

réquisitions pécuniairesید « ییع « یصحش یرانوبسیزک هر هلا هوالع هدیف )  

 ( ۱۲١ هغیح ) ۰ روسدیا فینصت هرزوا قلوا
 یسەص وصخ تارعت 0ib اته 1ن وج ارلیدغ «م۲عواها ٥۸ نوجا راصخشندران و

 ندنسهلج كرانو « یسلک :قونونان» قالطالالع ندنغیدلوا هدکلدبا لامعتسا

 صصخت هلاومتسسا - هجزعریعت - « هلاکت یامو ىنبع نالوا تسها راح هلضف
 [*] ۰ دوییدیا

 «رکسع هدنساننا برحرب . ردنکم ینینصت هیراتعا قیبطت هحاسهدرپ ككرانویسیزک هر
 ۳۳۱ رو ی ت ج من لوا تلود ییداوا تونم یدک کو

 تقو تقو هدهدریدقت یاره ۰ ردمزلا هدنروص نیع یسارجا نویسیزکهد « نوسنولو
 یيارهییعی .ریلس هدا لیصح تالکشم نع هدننسمطت دلرانا و . رولوا ۳ راجاتحا نبع

 . ردبا دوجو ضرع هبا هیبوجو تیهام نبع رانویسیزک هر هدددلاتحا

 ارجا ( هدنسکلوا نمشد ) او ( هدنکلوا یلم ) < یسهلسم نویسیزکهر هیلعءانب
 هدعدلح یکیاره اذهعم ۰ ردنابیاش هنعولوا ققدت ندرظن طق کیا ءروک هنکیدادیا

 هرظنم نبع اعتاد هزب كتفلکم و هدهسیا یسهدافا كنرورضو موزا نبع « نا

 . ردمزال كعا دق ینکج هما دوج و صرع هدنلآ

 «یسهةیظو كم |ماست یرلیش بولطمكرانوا «نامز ینیدنولوابلط مزاولضعب ندهعست

 جاتتساندهقطورب یوم اهد ندا روح همازلا یتساوعد كنتطو یدنک «یشادطوره

 ینیداوا ثح عوضوم رانویسیزکهر نلیدبا حرط هدتکلعر ینجا هکوبلاح . روئلوا
 حاضیایهلماعمو تقووا .زالوا نکمو وعود كعا نابمرد یتفلکم باسا ناع «نامز

 هنسلا .روبلسالل وقرببعت چ وا هدماقم ول هدنسهااسر برح قوقح كنسهبرح ناکرا نالا (1]

 ) Inanspruchnah me ( هقشاب ندنسەلک ( ۳۵۵۲1510807 ) E یغیدلوا دوحوم هدهرځ اس

 هدماوع ناسل یسحنکیا «هدانعم رب یعومع یسجن رب . راو یر ( zwangs-lieferung ( و

 « هیدق «هننع فیااکت هدزب ؛ردصاخ هیایشا ارادت هنسانعم یربح ملسا هسیا یسیجنچ وا «لمعتسم

 دارلنویسیزیک هر هلپجو یغج هنلول حاضیا هدیغاشآ هدهسریلیهلدبا لامعتسا تاریبعت یک هیرح يندب

 یریبعت ( دیعضو ) . زروالو قفاوم یرلنو ندننجهبالوا وغود یلیثت" هفیلاکت هجهیقوقح تیهام
 نالوا حالطصا هد زعاسا اغر هتسمالوا دوجوم هدیرع هجزع . زا ادا یدوصقم و ردم م هد

 او هدکعا حالطصا یربعت ( لاومتسا ) نوعا ( هیندع فیلاکت ) یک یریبعت ( دالمتسا )

 . مرویقا روصت روذح هدکمریوید ( نویسیزکهر)



 ۱۸۷ یلوصا دی عضو هلیئروص هببرح فیلاکت

 هنسهعدق هدعاق یفیدلوا تح هفماشای هنیررض نمشد هجاتایدل كنودرواره نوجا

 . ردلکد زبشسمها « قرفو یهدناشنم كتسهماعم نویسیزک هر . ربلک مزال تعجاصح

 مهم هدلوا ندیا قیرف هروک هلو ناکم یرلکدلدا ارجا یرلن ومسیزک هر هدناباعف و

 . راقح هنادم هلبا تافلاخح

$ 

 یم ہق رقم تیقااىد یسا-ا كرل ریس زیکهر

 كل هص وصح لاوما هده رب تابراح اوب ؟رده یمهفوقحتهام كسرکسعلاومتسا رب

 ؟ ریتکعب ههحردر هو و ه تا فلات هل یاس توت

 ۀراچ ايو هقالع رب چیه هدنسهرا قوقح هليا یسهلماعم نویسیزکهر « رافلّوم ضعب
 دوو یحی هد قح نوسیرف هر 4 راردنا و رازالو تا

 : رومدنا راکفا درس هاتروص وش ( رهتناسود تهلوق ) ندرانو

 ربع مه «تالماعمو هک مرهدیا اعداو مروف هنحراخ قوقح یاب رسا روا نيا

 .نهدیا دانتسا هسراساسا یتقح ثاود قوقح نوا یراقدلوا ی کلهت هد مه « عورشم

 مز و راردلهکلهت .زلدیا ارجا هدننب دارفا هلبا تلود «برح ارز « راردعورشم ربع
 كبر ردق ههجردرب هرح ا و هکنوح ردقل وا عنام کوا هفتطو

 رب « راکو بسک دصقم رپ هنیرپ كنهیساس ٌةیاغ < كانیولع دصقم نایسهریو تیعورمشم
 «.ردیا بلق هلاح تواقشنرح ر ییساس برح هصالخ.رولوا رحنم e هسسخ هيا

 قیدصت یغیدلوا (قح) رب كنویسیزیکهر هد ( لهروصربلآ ) و ( وناتمرب قنوف )
 نمشد هصاحلاب هکوبلاحو هنکجهلک مزال كلدبا لوق هد ( هفظو ) رب هدنلباقم هسلدیا
 رویدیا دانتسا هنغیدالوا نکمیلت هدنلکش هفظور یو نوجما رانالوا نک اس هدنسکلوا

 : هکرازوسدو

 یناه ره كجهدیا لبمحت هد هفیظو رب هراناسنا یکرادت مزاولو طئاسو هنمشد »

 « یسم ریدپاب ینلاطم مثاسط رب ًادقن ایو ًانیع كنلوتسم . ردلباق ريغ یردوجوم كقح رب
 «. ردقو یبانآ ر هتخاب كتحالص» ردا تاسا ندسلوا راو اه ال

 .ریلیبالوا عومسم راهعلاطم یکوب هسریلیقاب ندنرظن طق تلادع ضحایوقالخا فرص



 ی هعوم یسهتلوک اف قواح ده ۸

 نیشپ هجو رب ینجهالاق یعرم هدبرح هکنوچ . ردشیا رب مقع « كم هبهحاس وب طقف
 "دلاحتسار قردلا هرابتعا رظن یلاوحا قیاقح ؟ ردراو هداف هن هدنعضو راهدعاق مولعم
 تا ودروا + یزالوا یفاوم اهد یدعلاح هلاصحتسا یهتکم تاقرت هلبا رد
 یتحالصهک ما تعجاص هنمبانم كتکلع ییدتا لاغشا < اا یک
 ردەليو هده یکی نیدلوا هلو هوا .ردنرورض قح اریز .ردندلئاسم نمروتول ا
 «یرلهلتک ناسنا حاسم هکتقو هرم » : هکر وید لهگ ["] .ردقجهلوا هلبوب ءدهدیرلیا و
 عدد یطلاسو وا < یرلسح كلبا هسرارولل و مورح ندطلاسو یضتقم هنس رلتشاعم

 عوضوم طباوضودعاوق ضعب نوجما هینانتتسا لاوحاوب .رولوا ترابع ندقمارا هدن رافارطا

 قح نویسیزیکهر . نمهک یفاک هتنابص یدارفا قوقح «هیرشب توقر, چیه هسزاغلوب
 كنوقهرکنو .ردشع ولوا شخ هاش رط دیدحت «لکد 9 عیسو «بهرک ءیاسور
 یادناموق ودرا رب کلب . رویملینهتسیا كلر وک قح یتیطت حتف قح هده یلامعتسا ءوس

 « . رولیدیا قیدصت و لوف هجهداس یساها EY 1 فلاطو مدقا نوجا

 رو دور لا صرف دنا هال کس مد رانامز شا یارک ورکر
e gi9 قره نکا را  ردهنوروک لنت ول  

 بوسنم یدنک كن ودروا کوک .ردلکد بصم یاتو ظوبا ارش رک و اچ
 ناکمانکمروک قح یرانویسیزنک هر کج هلیبهدوکموزل هنسارجا هدنسهکل وا تاود ینیدلوا

 كس رتود روا دو < را تر نوح قا یقح « تلمرت هقشاب ندا دواقارب

 هدران ویسيزک هر كج هلبدبارجا هدنتکلع نمشد .لکد نوجا تورو تعفنم رج ندنناکرح
 . رولوا ملا ضرع تشابم اا قادتناو یساسا رکفوت

 هدكعا قلت یک هیرادا تیحالصرب لئام هتبحالص فیلاکت یافیتسا ینویسیزکهر
 هداعلاقوفو یسط رغ اباد هدرانویسیزکهر قرهلوا لقرف ندفیلاکت « ردلکد ورغود

 اا تک سد ها ناعاتلعا لک فلات یرتوار ۲۰ ردراو لاح و

 هدنلاح 060۱200 لاغشا قحا بولر و زاوج هدنلاح 11۷2510 السا - هنسارجا

 یيدشلر هدرزوا « ودروا رفظم هدریدق وا کات هکنوح . ردنا اضتفا كلرو زاوج

 «نویسیزیکهر .ردلکد لویتنایاندیدح و دیقترب هلو عطلاب .ریل آ هلا یتسهرادا كنضارا

  SEE Eدریا یی یاد لک  Eهقص ۱۸۱ 2



 <K ۱۸٩ یلوصا دی عضو هلتتروص هیبرح فلاکت

 ہا | کیایه هلراتعا و ندنکیدتنا ضرع یدناوفنیع هدلاح البتسا كرک و لاغشا رک
 ا زور یار او و

 هل وف لاوتتیم "ةقوم شا هدضارا نالوا لاغشا ايو التسا ا

 ءالتسا ایو لاغشا نالوا یلعف صارب رارولک ای هدراندیا دع ا ا

NOE N 

 یالا ءنداشا تعبط - لاتر یا «رانویسیزک مر هکردوش و
 كنيروتسد «ییایدا ادف هب هم ومت تعفنم «دارفاقوقح هدلاح ترو رض » ردادلو ندلاوحا

 مهم كنس بلك ةدعاق * رولو لرا راما صام مط نوا عفد یاعررض » مز, دوخای
 ( كالمتسا نوجنا هوم عفانم ) « رانویسیزکهر هنروصو . ردیا لیکشت یتاقیطت رب

Eناوصم هدنناد دد درد یلدا  
 تصور منش یک یاد ایف هما هتطت ام برم CE ا
 لاوما e نئاوق هکردندلاوحا كجهدبا ات یه رظن و . رونولوا فداصت هزيم

 هجا ای دلو ه دلوا لصاح موزا نوجماهسوم عفانمریارب هلغم ولوا نیمأت یتینوصم كن هصوصخ
 هدنسهمانناس رش قوقح ,ردهدکلر وزاوج هک المتسا هدنلباقم ییدیءامعر هنتقفاوم ك ا لام

 هکدمر دنا اج اهم وم ترورضرپ ناعتمانوناقندنغیدلوا سدقمونوصم «تکلم قحد»

 . ردشملنید « . نملیدیا مورح ندلام هسک چیه هکدلریو لدرب نیشپو هنالداعو

 هکر کم نم هیدن اروم کما هل رت لام هسمک چنه « هدنسهدام ىج 4۵ كلیوسدوف

 هنویسیزکهر . رود « هرو تانیمضت رب قحم هدنلپاقمو هلوا نوجا هماععفانم
 لصاما .روسروک راح ندراظن هطقو یلاومتسا هدنناوق نالوا دوج وم هدتلودره رت اد
 رولس هل ا ینلام ايو ینکلم كمدآ رب تلود هلیطرمث ( لدیٌیوستو ریدقت ) و ( هماع عفانم )
 . ردنرابع ندنو هدلاومتساو كالمتسا

 : هک رولند هدنسهدام یجح ۲۷ كنسناهع "یساسا نوناق

 یعوزا نوجما همومععفانم .ردنما ندکلمو لام ینیدنوا فرصتم الوصا سک یھ »

 نالوا هدنفرصت كن هيك هکدلرو نیشپ یساه رکد هجنجوم یوناقو هجقدالوا تباث
 < . زامهلل | كلم

 : راو تحارص وس هدنسهدام یش ۷۵ كزمساسا نوناق هس



 یسهعو# یسهتلوک اف قوقح 8 ۰

 ا ن الوصا هدنساننا هبراخ طقف - ردع وع هع رج و هبراغت او هزداصم د

 د لزا رو غد ۰. ردا ندتو لاوحاو .تفلاکت
 ا )ا یاب اوا لاوس یک لوادم كنسهک (لاوجا )

 E ( ریاض )سم ( هدساساهراع ) نا CS ) نب هرکصننک داد
 و هلوا نم الوصا ) هدهسرلمهنلوا فطع ترار هلرلش ییدید
 < ےک قلازارب هدز هلع ءاس . رددعاسم رغ یل ر هلو نارق و حار
 هدلونوم هدنکلم یطورمشم ۰ رداطخرب شحاف كعد ( یوناق هرداصم ) یک یتیدناللوق

 و لاو و كالا ِِِ هرداصم وا زانو وتو
 ۳. 4لراط مش لدب ةیوسلا الجوم او الصحو هماع تعفنم هدسنکیاره

 هلو و یهدددع لئاسم ییدناضیع كعوضوم هسربلشالک اه | هساسا تهاموت

 E ندساساو كلیدمش .ردقج هلوا نکم غ کا فداصتهنااکشم ر

 : مهدبا افتک | هلبا ج اتنا ینقصو كوبون ییا

I 5فاحاو مکح كنرورضرب عولوب ندنکیدت ادلوتندهبم وع تر رو رض ر  

 هسرولوا دوېشم ترورضرب هلو هدهرنه هلع ءانب . ردقلطم یتدوجوم هلهجو
 ارور هردیاتتسا هما و هدنامز ناعاطقف . کجهدما لوف مورا لارا

 مدرن وا ع ولی ردت و مط .ردفلاخحم هنساسا هصوصخ لاوما تب وصم نلیدا لوق هلتموم

 ربع قحا . زامالوا یداتعاو سط لاح ر هسیا یسهحابآ كناع ونع ہرہیت عاب یر

 نا هسزلوروک مزلا نوسیزکهر تقوهیه هلع ءاس .رولوا یئانتتسا ینعی یضراعو سط

 . زرهدیا درو دع ع ورشم ربع

 ناحل هددح رب ES ردا شحم تىعو رشم هنسهلماعم نوسیزگ هر «ترورض

 «رایش نایالوا یرورض یباقلا .مونلدا م مقل او و فی وا ارز. نلیا

 یف ی آ یسهلماعم لاومتسا هسقو ۰ رک مزال كلدبا تیاعر دش هدحوو رازافل
 از تا فلات لوا ابا تن و فرش ا و 4 قو ك کک كلرلودروا فلجهدیا
 مزال كلدیا هیدآت هدناکما لوصح كلبا ايو کا لا تالش نالاو رد ی

 ما لاطرا یقم هم كمع رارطضا هکنوج . ربلک

 لاومایرلن | «هب رظن ننوروک لوقعم كا هدنشحم ساسا كنقح نویس -- هحش

 .ردنرابع ندکمنا یتتیک اتتسارب دلوتم ندبرح تاباجا هنسهدعاق یتیئوصم كنهصوصخ



 ۱۹۱ لوصا دی عضو هلیتروص هییرح فیلاکت

 لارسا ہد لوا یم

 هطقن لودلانیب قوقح « یک زمکیدلیو- هدنشاب كزمهلاقم « ینسەلئسم نویسیزیکهر
 نت کلا تو نییدلفا رم یدنک كنودروارب هح ولوا كحهدىا قىقد ندنرظن

 كرللاومتسا هکم ادام طقف ردیبط كپ كمادع جراخ ندددص یرلل همتسا يجهدبا ارجا

 هدیابوب « ردشا قبس امار كوچوک ه-اکوب های الود یتنصت هلیرابتعا قیبطت ةحاس
 راک دو دق یتسهملاطم رب نلیدیافداصت كب ( یسود) روسفورپ ندقوقح یاملعریهاشم
 : 5 زوسد تاخ و تا

 ندنفرط دیم او رجاب مدت اد هحوصخ تالواقم درام مدرس او

 ردراکرد یرلکجهلیا تردقم لذب هنیمطتی راهرح تاحاتحا هلا مزاولواشا كج هل رو
 یاشا ًانع تقووا .زلک یفاک هنتمالس كنودروا «هنسهعفادم كتكلم اباد ءطئاسوو طقف
 «هلماعمو نکل . ردشلروک ییدلدا تعجا هللوصا یسافتساو ذخا ندلاها كن همزال
 هدنوج ا تلود تاذلاب ونوجا رلودروا «لکد نوجایلاها نالسوط فلکم هلکنوا زکلا

 . رولوا مقس هران | «ءردیا سولأمو روتفم یرانوا اریز « ددرضم نوجما یلاها .ردرضم
 . ردیا كرادت طئاسو یفاک انو مظتنم ربغ جن | هیودروا هکنوچ «ردرضم نوما ودروا
 هد نوجا تلود .رلیا لصاح تدور امت ون هدهدلاهاو لهست یطاضنا مدع هداروا و

 ارز . ررو هلضف ندنتمق كننيدلا ایثک او ردیا هدأت چکر ا « وا اریز < ردرضم
 « رلنالوا رومأم هلاومتسا . رولوا عقاو لامعتسا ءوس هنهل كرانر و لام « هدلاومتسا

 « ۰. (*) راردیا اطعاو مظنت دنس یالوق یالوق + زالوا دنسیلکشم هدنصوصخ تاّیف

 نوجما یراقدلوا یرورض «لکد نوجایراقدلوا ییهدنافرانویسیزیکهر هجزع رکفمزب
 كن آ هلئسملصا .روللوا ماود هدنراقطت هدهنب ءرضم ایو دیفم هلیسوا .رارولیدبا قیطت

 (۱) ردهدکمریدتا ررقت هلهجو كجهمریو نادیم هلامعتسا ءوس ینلاکشا و طورش

$ 

YoY : ai Cours de droit constitutionnel » yng) [*) 

 نوجا كمهمرو نادیم هلامعتسا ءوس «یح هلیهدیا قلعت هداوم یک هت كرلت وسب زکهر )۱(

 رکید یجاتن و یاد عوق كرانو تیاهن و یعهلک مزال قعلوا قیبطت هدنتحم لاکشا یک هن

 .ردکچ هلبدبا حاضیا هدهلاقم ر



 یسهعومت یمهتاوک افقوتح >> ۷۲

 کدررمر تو رسا مرند ید

 «هدعاوقیک هن نامز یجهدبا ارجا نویسیزگ هر هدنتکلعییدتا التسا « كنودروار

Eیب هلسم ,یدج كنویسیزک هر یس وعود اھد چ را ما عاسا هر و اق  

 هرح تاداعو قوقح هدلک هر هد ۱۸۷۵ ۰ یدا شلوا بجوم یاشقام یخ هلبقو

 هبرظن چوا هحیلشاب هدصوصخو هدسنارفوق ندبا عاجا نوجا كمر و یلکس ن روناقرب

 : ردددرتم هدنس ساسا چواو نویقوقح ن الا . یدلسا ههتروا

EEOنوا ا تحاسا | ) نمد  

 نان واالتساكساساو طقف .یدبا سانمكم اذاخشا تکرحروتسدی وناقیدنک ۲ كتکلم وا

 . یدلدادقس ینیدلوا هدکمهم ر رو هلع ء هدعاقر هدر دق ییدلوا | تک اس ینساوق تکلع

 .یدلکدلهس نامزره ہدفوقو یکک ۳و توت نوسیزکهر تکلعا و هقسا ندا

E O)هروک هفیلکت نالوا عقاو ندنفرط ( رعاه )  

 هسرویدیاعاساهدعاوقو نناوق یک هن هدنص وصخ نوسیزکهر e یدنک « ودروا

 یجمابدبا حاضیا هدرز ۰ یدروی دیا باما كجا هلماعم قفوت کوا هدهدتکلم نمشد

 کا ا ک۶ تاکرح د لوا نمشدایو هدنکلم یدنک كودرفار خو

 :یدعا نارتقا اغ لوو هدساساو ندکجه همه ر کب هراز یناحاتحا هروک هتنلوا

 روسضفورو یاتک كن(هموقاژ رور ) ءیلود قوقح صخلت زسنارف ص وصخ هاطباض
NDرل ردرادف رط هبه رظن وب ( هب ینا  . 

 6 نمشد هسیا ( Yoigts-Rhetz جهرتعاووف ( وب یصخص نالا )۳

 روح هتاعر هتنوناق یلحم هده « هنن ولاق ىلمە كی ودروا هد رانویسیزک هر كحملدا ارحا

 سیما تا ار نوار وز دوو ی ازاتساكبرح ترورضزکلای بویاوا

 هلامعتسا ءوس و حضاو ربغ « زو لوا كب هدكلوصا و . یدنا هدنآر ینجهلوا لوقعم

 .ردرادفرط هیأر كوصوب ( قاییرهم )روسف ورپ .یدلوا دیقن ثعاب «یسلوا دعاسم یخ
 نمشد( هکربسنال ) یصخ مم (ابیهب ) هدن-ذارفتوق لکو ر هب هقشابندساسا چواوت

 ا چا 2205 یو ارور اوا راک الماغیفوح كنشسوعروا

 كنلعا نما یا اع اکا یدک ا ها 5 واع (ناومربمال) یصخسع احیلب

 ڭكنسمهلا هوست هارلوتوت ا لباق ندنفرط یدنک یو ادق یرلش ییدتنا لاومتسا و

 یدک اد ترا و اا یدک نده هفلکت یلدا لوف



 ۱۹۳ لوصا دی عضو هایتروص هیرح فیلاکت

 كن ودروایلوتسمایو یسیلحم نوناق تکلع نان واالتسا یرلنوسیزک هر «سنارفن وق تیام

 ترابعندکعا ارجاهدناخاد رادح نیم هلبا برح ترورض زکلای دوخایو یسیلم نوناق

 : ید لو
 ی (امماعا 00:10۳0) رومشم نوا برح قوقح ید یسوتتسلا لود قوقح

SSهظف دوصم دنا ۱و  Eی دشمن ارس اکو تاک  

 هحه یتساسا تیاعر هبهص وصخ لاوماو قم مورح ندتعطق و حوضو كن هظحالم وب
 تحت ورک زرد نسب نکل . ردشلدا عدا ییدتا صع یروذحم كمردنا

 هققل اف .ردراو تیروح هل وق یهبرظل ون هایسح یادقف كساسا رب مالغاص اهدنایالوا

Eنیرورضو . رد رح ترور یا هدوا «هسراویشر گم رب روم 6  

 . رددناع هنالوا كجهلبا ارجا یا كا يشو لت هدزرط ر لوق نایاشو یاساا

 هدنروص مربمو ققح كنسودروا لاغشا « یویسیزک ءر هکردادانتسا هرظن هطقن و هتشیا
 لاغشا. رولوا نکم كمروک لوق نایاش هلبطرش كاعادیدحنو رصحهراش یفیدلوا جاتح

 لوس هروک لادا هام و لاوعاو فورط « هاعمو نامز * یاس تو

 . زامعص هتش و دادعت « ابشا كجمابدبا افتسا ع ندیلاها ندشیدلوا

 7 ناناوق نخ یر هدالاو لا مش نف رط ااو

 التسا هدننامز برح یرلنوا اذهعم.ردیا یناعت هرلکجهلیدیا ارجا هدنسکل وا تاود وا

 اکوست طقف . ردنکم هدکما ذاخنا ساسا هتکرح طخ كجملبدیا عابنا هدرللحم نلیدا

 یتسودروا تلود ندبارادصانوجحما یسهعم یدنک ینا «نیناوقوب هکردلاعولواتقو هجا
 . رد رح تا ااو ترورض « یربهر كنلوتسم . زامردنولو هدنتل | هعطق تر وح وا

 هب هظوحلمربغ تانداح ندیاروهظهلبا تاصاخ ایرثک | « تلودر ارز .زامالوا ولرد هقشاب
 تلکع هات واف نوسیرک هرو دوحوم لوااهد هوا جد ی و و
 ی یک یلوتنم .ردما تیافکیوناف تمدبالافسا هدنالعفهفد قوح اعهاو رام الوا
 . ردا قیبطت هدهدنتکلع نمشد ندنکلیدنک یماکحا ییدروک سان هدنقح

 بوسنم یدنک كنودروا « قرف كلاوحاو عقاومو ملاقا «یتالکشم كلاغشا طقف

 « یراودروا البتسا .ریاسهدما دلو تاحاتحا نایالوا دوج وم هدنسکلوا تلود ینیدلوا

 هداروب ۰ رازق تکرح یک یهدنرانطو یدنک هلبا تاباجشا قوس هدتکلع یرلکدرک



 یسهعومت یمهتلوک اف قوقح د ۰6

 شینکو تحار اهد هلتبست هنیرکید هدنر ندلاتحا ییاوب « هطقن نالوا ثح عوضوم

 ها مفاد او کا یدک دوخا ءیماتشاپ
 هروک ههضرف رکید كننش نالوا یفاک هروک ههضرفر « لکد یبهلئسم قلوا راکلط

 . زدیسهضق یسالوا یفاک

 هدنکل وا نیم یاودزوا < یسههمسر تاررقمو عاوا ضعبو ی ( لهونام) رسنارف

 e یتکرح طخ نالواشلزج نک ا وسیزک هر یج دنا ارجا

 هساساوت 9 ردرادف رط هارو هد ( هب ی ) روسفورپ .ردا ناس یکتا قسطت

 E ی TO a راعلوم 3 دل رک

 ملست ی زاوج یلدا طاقسا ندلم هدنسشراق هبرح تاباحما هعفد ضعل ثاسهم واق

 : الثم . رارلیا

 هلا رللوسم بساح دلاعضاو هب موم لاوما هلحزاو هصاخشا ضعب « یوناق ۷

 .ردشمبا شخ تفاعم ندنتشلکم هبرکسع ابا هنیراتعج ناوسنورلزرق نایاشایزکلای «رللوط

 كماکحاوب هجاطایدل نادناموق و ریلی هوا لکشمیسهمادا هدهدنسهکل وا نمشد كراتیفاعمود

 یلدا رم هدرلن وسیزف هر یهدنلخاد تکل ...زماددرت هدنقسطت لطعل

 « رلودروا هدهرصوا صوصخابو ندنفیدلوا تح عوضوم تكلم عب نالوا مزلا و مزتلم

 «هلخاد نیناوق ندنراقدنولوب هدنشاب یی كنهرکمع مزاولو قازرا شمهلوروس لا زونه
 دا کلع د یک ا ددعا عضو طورشو دوق هیوا هنقح نویسیزکهر

 هزاللوا نکع وظن

 یدنک یک یماشنا تاماکحتسا ےک کے قرط ال «كنودروا ل وسر ندفرطرکید

RA.سا یو  ENT IM CS 
 E E a So > a و له یخ « هدوا م هلکب

E E SEدر ی اوا ادم هنسیا نشراشادتلم  

 ندلاها نالاق قداص الق هنسهعوبتم تلود نایالوا رواي برح علاط هنسیدنکو نک اس

 یسهمهدیاقطت قالطالالع هدنتکلعنمشد یتوناف یدنک كنودروارب هتشيا .نمهبتسیا

 ویا نو
 هسرولوا روب هکم هنا قسطت هل یتوناق یدنک هلتانداح باما « یسودرا لاغشا



 ۱۹۰ یلوصا بی عضو هلتروص هيبرح فیلاکت

 . ولو تا هولوالب یجهدبا .تکرح جوو هد یشراق هسوناف تکالع نانوا لاو
 هرابتعا رظن یوناق لح ینیدنولو هدنرزوا «هگدربدتا اضتقا یتمالس یدک ءكنلوتسم

 كنسودروا 6( 4۳ یسهمانماظن یهال ) ندننیدلوا هدکمری و زاوج برح نیناوق هنسمالآ
 قلوا هبوب هدهدنشحم یتویسیزکهر كلاوما ینیدلوا جاتح هلبا جاتحا رب لجاعو یتقح

 ۰ رد یا مکح هنکج هلک مزال

 هسربلینهتسیا قمالاق هدنسهحاس هبرظن فرصو كجا تکرح هدزرطرب لک هصالخ

 هدعاق رب چیه طبتسم ندننناوق كنانولوا لاغشا یسکلوا كرک «كنهدیا لاغشا كرك
 یتهج قمالوا عببات هنوناقرب هقشاب ندنجایتحا كنسودروا لاغشا نیزسکمعا عضو همدقتم

 یااو لقع «یآرو ندا زارحا ناحجر هدنسنارفنوق لسکور ۱۸۷۵ .رونولوا مارلا

 هققلاف . یدریلس هلوا بجوم ینالکشم ضعب لوا ند ۱۸۹۹ ریارب هلغلوا قباطم هعیاقو
 كج هلیدیا بلط ندیلاها . یدلکد دوجوم نتم رب چیه هاعرلابجاو هدنقح هلئسموب

 -nécessités de guerre géné هسرح تاباحا نالوا لسم هلتم و » «ینلاکتو تامل

 هداش «ییسهدام ىج + كاسهژورپ E ندا رصقو رصح هب ۲۵16111611 6۵

 5 یدارع یاد یرظن

 لکسشم لح «یحرص نام كنسهدام ی ۵۲ كنسهمانماضن شال لوک وب طقف

 لاغشا» قت [ندیلاهاو یحاون «تامدخ و هنیع فلاکتیافیتسا ارظن هب هدامو .ردهدکم با
 .رونل وا اط « pour les besoins 06127۳066 d occupation ن وجا ایلاحاتحا كتسودروا

 a نشد كنودروارب : هکزربلسهدیا ناس قرهلوا هیناذ ةعلاطمر هسربلاق هز

 «قعالباص هلسهب رظآ برح ترورضرپ ,r ممه و یحهدیاقطت

 .زامالوا قفاوم قلاف قداص هنطورشو دوق نوح كنلم نوا نیک یسایتسهمیب ءدنو

 ترورضو كتا بکرتو جرم هلهج و كج هديا لیدعل ی رکیدکی ی هب رظن ییاره کلب

 راید كنم نوناق یو نایعت هللا یسیلم نوناق كنودروا هبت نکم یبدودح كنهیرح
 . ردلکد یشرب چ وک قوج كمليا فلات هليا برح تایضتقم ینقبطت هدهینجا

 حیجرت یتسهرظن كما قببطت ینییم نوناق نوجا نوسیزکهر هدننکلم نمشد اذ

 لوبق رااتتسا ضعب دلوتم ندنرورض هدیابو «( هب ی ) روسفورپ هليا یوناقزسنارف ندیا
 نوسیزکهر « هد (قاینیرهم) روسفورپ ندیا مازنلا نسب رظن برح ترورض یک یرلکدتیا



 یسهعوب یسهتلوت افقوتح >> ۹

 هرزوا قلوا 6. 00 10:6 هلکش طئارشو ان05 de 1004 هلصا طارش ینطلارش
 عانا هننوناق يلم كنودروا نوجا رایجنکیاو هرح تاباجما نوجما راجت رو مسقت هبکیا

 ردقوا « فالتخا هلع لات E یساسا ییا هلسروص كمهلا هصوت

 . ردلکد كوو

VF 
 ۶ ۳ دلم

 یم ہری طار كربلا

 روصت حساو هحرد هب یه ردق تحالص كنلوتسم هدنقح لاومتسا هفام عم

 ینادتبا كنهعامجا تالکشت.ریلک مزال قعواوا تیاعر هی | دعاوق « نیسلدبا هسریلیدیا
 رب یدو دانا لصاما غا طبر هبهبوق تانمات یدارفا قوقحو شمریع یتاحفص

e as e gaرا یر یر اساسا وا نا راد ون  
 نده رکسعتاحاتحا هلع ءانن.ردلعا قلطت هراش نالوا مزالایو دال «رالاومتسا (۱)

 . رلبارش هجا « یرلتا وآ « یمایشا تزو تلاوت « راروکل « راهراغیس بویالوا
 3راه ی ولو ساق باط تااوما زا یهام ا یمن نا

 علام كتکلع و لدتعم هلس هدنسشراق تاحاستحا مربمو یقیقح « رلاومتسا (۲)
 ادا لوف تع هعش هدهبدم یر « ساسا و - ردنلالوا بساتم هلبا یعاطتساو
 یحاسحا كنءهدبا بلط یهقفوت یرنتم هنلخاد نیناوق  ردهدکمریتک هرطاخ ینهدعاق
 ۱1۳ ره اه ور وند تیک

 یتکیرشتههنایصخ تالماعم یهدنملع یراتکلع یدنک كنلاها « رانوسیزکهر (۴)
 ینیدنولوا بلط هسخش تامدخ هصافاب تهجو ۰ ردیمالا تنهامرب كجهدا نمضت

 رد الاس هما هراتعا رظن نامز

 ES «روسدا ضارعا او هک ) 1

 هللا یبانم كتكلع «رکع نایاشاب هدنچا و «نکج ةن وغرو راتیمورح « رابارطضا »

 تردق ۰ نسل ی ییدروک مزال هو زلک هتسد دعاق ردیلمالا هاضف ندهحردرب بسانتم

 < هکتلوم مهام ووا زکلای « . ردقو قح كنهسیک کمک ندنسیدنک ینلراک ادف ر هدنقوف ربشپ

 ٤۸۲188 برح تاداعو برح تسایس ) ندنسهب E نیررح نالا هدیداو و زب یدلکد یجقوتحرب

_politik uud Krigsgebrauchو .زرولو حج یار ك(ووتسور) ېحاص كفورعم| ی نا ونع (  

 یتسمشیلاح هغلوا ا1ء)6 "ءسان لاع ىلع وس یشراق هتیلاهاکلاع ییدتنالاغداكبل اغ اعاد هد اس تا د

 . شمرویدا هیصول



 ۱۹۷ K& یلوصا دی عضو هلیتروص هبیرح فیلاکت

 یک دا لکو هد | ییلوئسم كن اایو ینادناموف لوس لا کلر « لاومتسا (2)

 اح وک او دارفا نامزرب چیه هله . رد لدا صا ندنفرط هیرکسع یاصاو اسّور
 . ردییماعولوا شخ تبحالصرب عساو هایو هدنرزوا سانقوقح هناطباض

 لاغشا رک .رد یلدا باطخ ههل تاموکح ردق ینیدلوا نکم « لاومتسا (0)
 بلاطم هدنروصو . ردمزاتسم یو یفانم كتلود نالوا انشا یسضارا هكرکو ندیا
 بلاطم .رلیدبا نزول هدایز اهدو لوق ینا اهد هدنسهاسیت واعم كنه تاموکح هننع

N NSزا ه واوا ها دن نفر زن | یا  
 هناراهدیرادقمو عون كرلشنالواباطو یلدا | ریاض واز لارا ©0

 هدنسارجا لصاو هجوت تبلوئتسم یشراق هرانلک مزال هج اجل ایدل هلهح ووا . ردیلمهلا

 . لس هیدن ا قوت ندهلماعم یک ابو لامعتساءوس ولرد یه

 شل هم هل زوم رخ ءالاب هدودق یبدانوا نکع لدب هبدات لاحرد ندفرط دا (۷)

 . ردلل رو ضوبقمر هللدصقم كما انب هراساسا ماسو حس یرادقم تاّنمضت

 ء نانو » هنیرطاخ كنسابرا یحطس شناد « نامز ییدلدیا هعلاطم طئارشو اعقاو

 .ریلس هل وادراوهدضارتعارب ناوای یک« زاصا قالوق هرلنو هسمک هحذک هب بص .ردنایرظن
 ک[و « عضو هنیراهلخاد نیناوق یطلارشوب هلقرف زا كپ كراتلود یقرتم هلتمومع طقف
 دا رک e یرامهلا نیست رلازج ضعل هدنلاح تیاعر مدعو « ما هتیراودروا یدک یار

 درکو دن وا یدک هنسهعلاطم یتجەلوا جاتح نامزیه هنتلم یدک تام وک

 نشبهج ور هلا هطرفم تایدعت یتسلاها كلح نالوا وزرا قالا هدنکلبو نایدیا لاغشا
 یطئارشو ۰.۰ ًاداصتقا « "هساس « اقوقح ... هدنسکلوا نمشد هلیدصقم كمهّعا یفتت

 هکر لک یرلیا ندنرالوا قیطتلانکعو هیاعرلابجاو هیلع ءانبو قفاوم هنیراهیدام عفانم
 نوجا لقع کما ضرف لدهداس ك ایوب لغتشم هلع یتسهفاک ككرلتلم ندبا لوق ىو

 . ز هدنش رو كما یتلت دراوریغ یدو رسم ضارتعا ندنفیدالوا دوجوم قیرط ر

 لود موم قوقح یسهتلوک اف قوقح
 یریدمو یسردم

 ییملا عزمص را

 rra طعم



 یداصتتا مس

 هبداصتقا تاسانم للملا ن

 هک ص » رب هسرولوا كج هلیدیا لیلحم یلماکت كنسهبداصتقا تابسانم رضاح نامز
 . ردا لح ینیدلوا یسهطبار عون کیا كنسدرف داصتقاره ییدتا اوتحا كن « هیداصتقا

 ینیدلوا رادهطبار هلبرایدرف داصتقا رکید كتکلم ینیدنلو « یدرف داصتقاره ندفرطرب
 کد 9 داصتقا كناعطقو كلام فلت ندفرطرکید یک
 ردهدکعا یهاظت طباور نالا لکش ر قصالتمو

I E CEندرلنامز نوزوا  

 و یم داصتقار كرەديا اکا تفاثكو تعسورب مهم هجرد ك وص یر

 502١ تفاکو تسها ناستک | هدرانامز وع یا تیا لالا نا هیداصتقا تاسانم

 ملا راهظا تافاشکنا و تالبامت ماط رب كح هلس هلسد یصوصخ نوتسبل و لقتسم

 « ناهج داصتتا » نوکو هنسهعومم ته كالانبب ٌهيداصتقا تاسانم و ۰ ردشمالشاب

Welwitschهنفاشکنا هجر دین وکو كنيداصتقا تاسانم «مساوب هدهسرویلی رب و ما  
 تالکشترب «ندنسیدام هکرتشم قوقحرب نوکو هدناهجداصتقا ارز .ردنکر با كيآر ظن

 ندنحغلالسابیشل رس رب اک یدودح كمهتسس یقوقح «ندننامدقم هوم هیداصتقا

 . ردلکد دوج وم "یشرب هقشاب

 ردلکد دوحوم هکرتشم ءدارار «هدارا کد رف داصتقا هدنسهرادا كنلم داصتقا
 امام اعر ءرانوب نوت نکل ا دوجوم یه اهد موب هسيا اللا نا داصتقا
 ٌهرود یتیدالوا نوه هقشاب ندلاومآ "هلداىم هدناسانمووت « یسهعوج ته كبه داصتقا

 E یهنادتا

 ۳۱ و ,ERN ت کک یرلداصتفا یدرف ید نوکوب

 لللاندب کش تقد نایاس لا كللملانبب داصتا ندا لم شت هیاسد نوت ىا كرهدبا

 ) Güterverkehr ( . ردلاوما تالداىم



 ۱۹۰ ٭& هب داصتقا تایسانم لللانبد

 تاحارخ اهلباتاساصحا یتا هلیراتعا قلواینلعو اظ كب یتشکلاوما "هلداموشا
 لم « لاوما تالدابم لللانب ؛ رولشالک ۲ هحالوق هلشواعم یراقتستاتسیا تالاخداو
 لاوما قجایارای هنسافیتسا و هوت كيهرمش تاحاستحا یک ینیدلوا هدلاوما تالدابم

 هلرشب ندنکیدتبا بیقعت یدصقم یسفلوا ضرع هنناحاتحا كنکلهتم كنايشا و
 ردبا تمسو سک هچردوا هدتالدابم هدنسهرا رلتلم هکدتسا ددعتو عون یاحاتحا
 . رهلیا دار هحردوا هدیعاونا ڭالاوما ناتلوا هلد دامو

 لیمستو عسوتیلاوما تالدابما : تکه نازک لک وا تا یک یتیدلوا هدلاوما
 يناه سه هدرلنامز ینیدنل و هدنسلعت ط لاح كن هقوقح تاسانم دوخایو هاب دصقم كعا

 ابو لاصحتسا هدراطح یداصتقا رکید یراناسنا هتشيا . رارلک بودک هلبا دصقم رب

 هدهجنالا هتفکو ندبا قوس هنسیرح هاکتماقا یئاد دوخای و تقوم هلبدصقم كالهتسا
Menschenverkehr ( ) هصوصح هب داصتقا تارتا کروا قالطا دارفا تالحا رم 

 . رربتک هلوصح
 ردلغاب هرلنوب هدنابلقت یک ییدتاجاتحا ض مع هنآباق «دارفاتالحاص و لاوما تالداسم

 هده داصتقا تاسانم ا رلتلم ) Transportleistungen ) تالق تامدخ لللانب

 .ردیآ 09 بوعر, لقتسم «یرا نرو تسس هروهظ هداصتقا Eb یصوصخ
 للل انب «یلامعتساكن هات طئاسو رادتمق كب «یلاسراو لش كلاوما ةفلتخم عاونا

 توق تابلق لللانب «هطروغس . ردشم راقح هبادنم ) .Versicherung ( یراهطر وغىس

 ندبا دلو بورغ ر ۍجدرد هطروغغس هجهلوو . ردنا AS ماعا یرادتفاو
 رولوا یداب هر هلقتسم تاسانم

 كا هیامرس هصاحاب ندهلاصحتسا ثلث لماوع هلبا فاشكنا و لماكت كنللم داصتقا

 هدنالدابم لللانیب . ردشعا قوفت هسرزوا هراس لماوع و شلوا تمها رااح هدایز
 تاب "یثر هقشاب ندعقوم ینیدلوا راج هدلم داصتقا «یقوم كندرف داصتقا
 ردمدذکعا دوغ و تات .یارحا رر ع هدنفرط ره كناسد ءقوفت وشا تا

 هدکعا تحسف 9 دکل ره «یشدهلشیا كلاع تعسط ۾ هنزخو كنضارا

 تشک روا قسمت ا هفدرظن یسدارم تفاقا سفت TE عیانص تابح
 نوحما كملم هلوا لصاو E وشا طقف .ردبا یهاظت هددروصر حضاو اهد مار هک تک

 هج هل و هتشیآ .ردمز ال كل ا لاسراو له تا کد ندلم داصتقار یناهیم یهیامرمس

 تا ساتم هدو هکر لک هل وصح ا ) «Kapitalumsatz ) Jl كنهامرس للملا نا ۰

 .رد وغ ر د هدللمل | ناب هبداصتقا



 یسهعونم یسهتلوک اف قوتح ده ۰۰

 یایدأت ةنزاوم نالوا بج وم یفالماعملیستو ماظتنا «تابسامو طباور نابلافنا

 هوست لوصا ر نرو تيبس ههد دج هلقتسم تاسانمو شوشم هدهکاوب .ردبا مازلتسا

 لکشت اهد بورغ رب یحنلا هدهمداصتقا تایسانم لاملانب هاتروصو» هتشیا .راقح هنادیم

 .ریایر و ات (Zahlungsausgleich) «تاباسح هیوست للملا نب کو کردا

 داع هبهلدام هحفص «یسهفاک كنه داصتقا تاسانم لللانب نانولوا ناس ردق هارو

 اینک ۱ ردتهب«یدمش «تاکالهتسا هلبسالود تالاصحتسا هدرانامز لوص طقف .ردعجارو

 ( ۸a۲ - یافالتنا لتراق لالانب نالوا دقعنم قرهلوا رناح یتسانمو هطباررب یوق

al abmachungen )كنتافالسا لتراق وشا ۰ ردهدقملشدلاح کلدا هراداو مظنست  

 2 ام ت نوا در هتشات اکا و لمس تاللاناب تاشانم شا هسنالوصح
 هدروص ر هلضصف اهد ندراک هدیراقو هناکرح لللانب هلسالود یراهللخاد تیهام

 ا 0 0E را یوف ربات و حر. ردنا ارج تارفات
 - ردهدتهام ر له تا نشو كج هلس4 ۱ هتسمرادا

 «لاوما تالدام لللانم هدنسهملاطم هتساب کلات ك ر يه داراب ورع فلت اوشا
 كرلنوب هکنوج [۱] .ردلکد جاتهحاضیاو قیقدت كرهبدبا قیرفت هبهساساو هیلصا ماسقا

 هلیا تامولعم یئاصحا نالوا عسوتم كب هدنقح یمسق رب یک ینیدلوا مولعم كب یمسقرب
 واد باسا كلاوما هدققدن یتهام كلاوما تالدام لللانب .ردلباق كغدبا رکف رب

 . ردنا احلا قلا هتقد رظن یترالکش ییدتیا لماکتو فاشکنا كالاوما "هلدابمو

 یدودح يلم داصتقارب « باسانرتک هلوصح یهلدابم هناعطق ندناعطق و هتلم ندتلم
 قرهلوا لاصحتسا طرشرب .ردی اشم هسزالوا چیهو ینبع كنباسا تالدابم یهدنلخاد

 هقشاب رلناسنا قرهلوا ندهلاصحتسا لماوع « یسلوا راح یصاوخ فاتح كتعبط

 ا تصج نالوا یناسا لاصحتسا و یرللوا راس هلا فاض وا هقشاب

 نالوا یراق هلاوماو كلاوما لاصحتسا لکش یک ینیدل وا هدنلم داصتقا ءهساسا قورف

 لللانب هل رابتعا یسلواراط كپ كلح نالوا كحهلس هلدا صیصخ هب هلاقموبشا هدهعوجم (۱)

 لبق یسهعلاطم و قیقد هلا رظن رب یوم قحا كیورغ ره ندا بعشت ندهیداصتقا تابسانم
 زکلای هداوم نالوا مزلا نوچا هئارا یقیقح و حیضوت كنهلگس ییالود ندببس ینیع ردشلیبهلوا
 ؛ ردشلدبا ساع هکدشود تصرف



 ۲۰۱ < هب داصتقا تابسانم للم لانبد

 هنساغلاو عفر هله رط تالدام للملا نب هدكیو هکردشلوا ىج وم ینفلاخح ثاحاتحا

 عتع رادقم كلاصحتسا « فلاح نالوا دوجوم هدنسهرا هبعط طلارش .ردهدقماشلاح

 یرلقرف یطق كج هلسهربو تیبس هللوصح ییبط لامتا مسقت رب لللانب هدنفراصمو
EEنازخ عوتره نالوا لباف یسلدهلشیا « لامعا مه وب ا  

 ینیع كنهيبارت تانکر نالوا مزلا نوجا یعرز كنا و دوج وم هدیضارا هنیو كي هندعم
 هنخرع هجرد نالوا هلتسن هاوتسا طخ كتکلعه « یسمهلدبا مو میزو هدنروص

 هدافتسا هلقلبالوق كّی هصاابو « یهمشنکد تن ساوه و ملقا هرکه ق جاو

 كتمطو یدل وا دودحم كب كنکر حا یاوق نالوا نکع یعامنرا هلکش ر كج هلس لدا

 هقشاب نوتسب نوجا تکلعره تالق تلباق ییدلبا ناسحا هابنروص زکدو لوک ےہ
 . ردبا داتسا هننفک یسقلو شلداراب قرهلوا

 قرف فراصم و عت ین هدرب هقشاب ندقرف فراصم و عتع یطق الاب هجورب
 راسا یا اا( عو روت اطقف +۰ ونا مربا تک E ا

 یرلتبسن هنیرا رکیدکیو رادقم هلبرابتعا قفوب شمشلکوک كرءدیا ذوفن هبهبرمش تامجو
 تعحو یراتلاقو دادعتسا یونعمو یدام كرلناسنا ندفرطر . ردلکد نعم هلنامز رب

 رب یسانیم كنهبندم تاسحو نید و قرقح « تاداع ندفرط رکیدو یلکشآ كنه داصتقا

 عقوم رب هدتباقر "هلداحم دوجوم هدنسهحاس تالدابم لالانب ی راداصتقا یدرف كلام

 كنااکشتو زکشو فاضوا فا اه اح تو شا ا یفو ترا ی
 . ردا ماود هح دم ینیدلاق یاب یناحجر

 بهاوم هدلاح ینیدلوا ندنسهتاث یغ لماوع كنالدام لللانب رانو ارظن اکوب
 هناکشا تلاوم)4لداس, :زدرانالوا تباث اشک ۱)یراقرف ا سا تک
 رباح زا اعد ندلماوع نالوا قرع اداصتقا «لماوع نالوا یف ًاداصتقا دارو : هحنلک
 یک اشا لومعم مات هلبا اشا لومعم من « هئادتبا داومو هفکو هیئادع داوم . ردتیمها

 كملبهریو مکح رب راد هنسهداصتقا یاوق كالاصحتسا لحم یه ؛ سقت هدنروص ینف

 < لاوما یمق و یک نالوا ندناش یقوقح سکعلاب رد زا چلا لک نوجنا
 كلام ۱ نالا ن سدکلام توقا تط اک ا

 نالوا ندنایلثم هدلاح یفیدلوا عبات هیهلماعم یدرف بولیبهلیتاص یریآ یریا یرب یه
 كنايد نیزسقملقاب هلوصحم عونو هنصوصخ لاصحتسا لکش و هنلاصحتسا لح لاوما



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح د ۲

 لللانب هرللحم وب . رولیبهنلوا تخورف و عیب هدرازکیم نیعم نوما یسهطقن ره
 نالبدا تخورفو حب هللا نامز روح هدارو هکرولیر و یا یرلهسرو تالوصح

 یع - ردشک ةنادم هصوصخ لاکشاو دعاوق تارو ناعم رناد هتنزاجم لوصا کلاوما
 ۱۳۲۲۲ نکا سن نوا تافطف و راتکلع ها هتاسفاهدرازوتفامز

 و هوا او رشت نایوار E لماوع نسا ارجا تاارت ات هاتف ندناسسوت و
 نت د اش نیت الاهعتتا,کلاوما نالیتنا تخورف وع هدهروکذ م تانسسؤم هدرنوب

 مظتنمو كزان كا ندنالماعم نالو عوقو هدهروک ذم تاسسؤم «ردثحاب ندنناک الهتسا

 لاوما نوسلوا ندهئادتبا داوم كرکو هئادغ داوم كرک یفالوا عبات هتراجت لوصا رب
 هادا داوم ندهوضعریغ لاوما یک كلوب هبفامعم . ردنالماعم نالوا هنیرزوا هبوضع
 هروهالثم .رددوج وم هدیراهسرو تل وصح للثانب ضعل ندا هلماعم یارجا هترزوا

 2ک یل و ندعم راسو رفا شوم 6 هلحرهک « ریمد

 هالدام هاست اس3 د تانسانم نالک و ف تالع اس لللا نی
 لئاسم ندا یهاظت قرهلوا یسهحش كباهذو بايا نالوعوقو لللانب .ردمجارو دناع

 یی . رووا نایاع هدنروصر حضاو هروک ذم تفک هسرولوا كجابدا ققدنو لبلحت

 ندلاوما تمق اح دوخایو یا رادقمرب زسهیش چیه هسمک ندا ترحم هتکلعرب
 هکتا قوح زا هدهعفد"قوح كي یک ییدروتوک هدکلرب یتسهیامرس یاس نالوا

 یاس هر نالوا ناز هاو سا« ن دف ر طا کد هولا رال هدیدددمتو کوم
 ةعتماو ها هنىراقاو دالواییدتا كر هدنطو قرهلوایسهحش ك.وو زالو ا مطقن هاماع

 ییفسا لاععتا هلو 4ک ندا ترحاپم هقشاب ندنو ۰ ردبا لاسرا هراس
 هبهوست یتاحاتحا هللا اشا نالوا مولعم هحنسیدنک « یمدآ وا یدابتعاو تفلا ههعتما

 هلوصح هدیسکع كلوب ۰ ردیاقوس هلج یهمتما وبشا هتکلم ییدتبا ترجاهم کیو
 E سرت E LS نیا رج اهم بولت لک
 بجوم كنالماعمللمانیب"یدعا . رولوا بجوم یلاوما "هلدابم رب مظتنم یسعا تبسناو

 و د کا ر واقع اا غو ت کک لا وه ٹا یم داؤ ا
 ت . رولوا یهاظ ییدتسا لوادت هدكنهامرسو هعتما

 هدلا هریک جم اتن كجهدبا یسفت و حاضیا «ینتیهامهسرونلواقیقدت «رشبتالحایم طقف

 دوخایو رالشاب هب هلاصحتسا تیلاعف رب نودایو یلاعایهدتکلع ینیدلوالخاد «رشپ . رولیدیا



 ۲ ۳ ۵ هب داصتقا تابسانم لللانیب

 كد رحم ا ترش ا د هدلاح یه هدار ود E تام فرص

 ین یلاصحتسادصقم رب فرص ترجاهم یم اد ا یورق ند کوکی را یک ام

 ناشقلاقهنسیرح هاکتماقار کی یالودندنم همیقس ةيداصتقالاوحاكننطوهکنوح .ردزتاح
 هایدصقم متع "هلضف فرص هلع ر نالوا یهداصتقا تالکشت هدهحرد ینیع دوخایو

 هرز و ماد ینهدق نطو یالود ندهیندم و هبرح ناسا یا تبان وا فدک

 دصقم قلوا لئات هعقوم ر یلاعتمو نیما هدنالاصحتسا اشم شنک ءهسمک قا كرا

 عوقوهلتروص چوا «هعاد ترجاهموشا نالیدیا هیشت هبیرمشیرهنرب .ردياسقعل ینسیعطق
 هتس او الح نالاو ۳ ندا هام ماقا كضرا ٌءرک ندایوروا الوا «رلناسنایعی . رولو

 دن نایک د تام رک اه رضا هسافابو

 كناسا «ندرللح نالوافشک یسوفن ییدساتماقا دل رفصا قرعتیاهنو هایوروا نداق کا

 رکید كراو ندنرزوا یدنه طاح رحو رک طبح رحم هراتهج یلع بوذج و برع
 . راردا ترح هنرللم یهدنلحاس

 كلذک و .دللصا نطو نرم كن رحاهم تر نالو ع وقو هر وص چواو

 نیناوق نالیدیا عمعت و رشنو هبداصتقا لماوع دوجوم هدتکلم نالبدبا تر یی
 . ردیا رغتو لدس هبهنس ندس حسطل اب هلتهح ینیدلو رادهقالع ها هب رادا رسادو

 . ردهدقهل وا فداصت هدنفرط ره كناسد هبهتقوم ترجم نالوا عقاو هیدصقم لاصحتسا

 ییدنلوا ناس هتشبا . رولیدا ترایز هدهحرد یبع یراتکلم تعارزو یرللم عیاص

 كناطسو یابوروا «صاخشا هج رلکس زو ندایوروایونجو قرش هنسد هنس هدنروص

 ددا ےک یرکدتا نک هر نوا شا لا هک هنس هان تو ا

 یقرشو هام سما یونج و یلاش نوجا تقوم یعس رب ندایوروآ یلونج هدیرایروس ناسلا

 یمظعا ممق كنوب . راردهدکمتک هنیرالحاس رکید ندنرزوا رلطیحم ا یونجو

 . ردبا لکن ۱ Wanderarbeiterja yal راس ناشلاح نت ارارف عیاص

 و «رلتو کرول و هدن رام و عیاص بابرا للف اتم سه رلن و هبقامعم

 .راردیا بقعآ یدصقم 2 هلا ا تعضو ر هدنسهداصتفا تاح كدیدج

 كل هج وکو شاكنهلمع نانل و هدهقط نودكي و نان ر وک یراع ند همظع تس#|هدرظنتكي
 هل ارزو عاص ن ا دوا ناتتسم ندا ییا یاهحور ےک تا تا

 ۵۰۰,۰۰۰ سرقت یرادقم كنو لانوزوا قرش نالک هابنالا هنس یه هرزوا قپشلاح



 یسهعو# یسهتلوک اف قوقح دیو 4

 رادقم نالیدبا فرصت یونس ندنفرط یرب یه كنهروک ذم "هلم ۰ ردهدقلوا غلاب هسوفن
 یونس رادقم نیرلکدز وتک هن رالصا نطو كرلنو هسرولیدا نام قرام زو ییا یرغصا

 هدایز كا ترجاهم هدابوروا هرزوا قم لوا اننتسم «هسور . راقح هقرام ٠۰,۰۰۰,۰۰۰
 . ردهدقلو عوقو ندابلاتسا

 5۰۲,۷۷۵ هنلحاوس دنسرح و هایوروا یشک ۲٤۸,٩۹٩ ندالاتبا هدنسهنس ۰

 E ۱۷,۳۹۰ ) قحا هدلاح یرک اا تر هنلحاس رکید كطحم رحم ما تک

 .,ردهعا تداوع هب یلصا نطو ندنرللحاس طح رحم

 یرادقم كرحاهم نالو عوفو هل روص یگادو تفوم نداللاسا هدراهئس كوص

 قره وا ی هدیسطسو رادقم كراندا تدوع ه لصا نطو ۰۰

 هریل یل زوب کیا هتکلع یونس قردلوا زا لا كنبرب یه ندرلنوب . رولیبهیدیا لویق
 یونسهتسلم داصتقا لآ هلتروصو هسرواوا كج ادا رف ید رک دوخایو یبدردنوکا
 . رولوا ا ,Woy) ًاع وم

 لللانیب ندیا نایرج هدلاح رب عسوتم اعادو شام تا او تنها یهدحاسم

 هدنناي یتبفک ترجاهم نالوا هیدصقم لاصحتسا قرعلوا یسهجش راکفا "هلدابم
 . ردشمقح هادم ۵96۷6۵۲6۲ تحاس و رس « ترحم ر تقوم هل دصاقم كالمسا

 هلسروص رفغ م .ردشهرو تببس دصاقم یوم « یدام هتحاس لک ویشا

 هلی الود هیهذم بایسا زکلای هیونم باسا هداروب « هجنلک هراخابس نالوب عوقو
 ۰ یهاط هد را نالوا را یهمطع تیمار للملا نيب و « نلیدبا ارجا

 هدایز لا ندراتحاس نالو عوقو هلا هبونعم ناسا . رددوح وم نایرح چوا هدهد و

 کر كنساسلك كىلوناق امور قالوا راح یهدیدش هب داصتقا تار للان

 ور ید نو هاب راوی نالوا عقاو هشیرهش امور

 تاماقم یهدهسنامع كلام كرابدومو ناتسیرخ « مالا ینعی كنرابحاص بهذم چوا
 سدقم كناتسدنه ها ینالاق یرک لا هیراتعا تمها ندرانو .ردتفک یراترایز هبهسدقم

 هصاخ اب كتحاسو ربس «یخد تح ءهداعاو هزت . ردتحاسو مس نالیدا ارحا هنر رهش

 كنابوروا ندک ردق کلام دسب «تحاس هاباروک ذم دصقم .ردراشلوا ندنسهدام باسا
 . ردشلوا جاتحا رب نوجا رایلاق ما یلامشو رلنانل وب نکاس هدنس ضلاشو طسو

 .ردهدقعل وب هدنلحاوس دفس رحم و اوروا انا رال نالیدا ترایز هلا رفع مح

 ندفرطرکیدو نالو یرارهشكوس ونالوا زئاح یهعدق تبئدم ندفرطرب هروکذم لاح



 ۲۰۰ کک هر داصتقا تابسانم لللانب

 زکلای ؛ یسهداصتقا تها كنو . رولر ندا اوتحا یراغاط ابوروا یزکص

 كانفاصریغ عتم نالیدا لاصحتسا ندحاس كس زون شب ىلا ترد ندا ترایز یهر وسا

 یتغیدل وا قلارف (۵۷,۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) هسیا كنفاص عتع و قلارف (۱۱۸:۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

 . رولوا نایاع و یهاظ هدنروص ر حرص اهد هلبا قلا هتفد رظن

 هننوقو تفشک كنهلحام كلذكو كلاوما تالدابم یسفاص عتع كن هبل تامدخ
 هلبا تاباقت تامدخ نالوا نوجما یسلم داصتقا ے ینجا زکلای لکد هلم اب طقف .ردلغاب

 د رتل, فلت مدریت دم تا ام لک هاوصح تم هدف تا
 . روو تیم هر رهط كنه رھ فیاطرف یوقت یه تا

 ندراتکل# نالوانیادینمی لعاف راتکلعوتلم ندا هدهعرد یطسوت هنالق هدزکدو هرق
 رسد رلتالوا نو دمی لعفم ها اتکلعو تلم نالیدا طسو E یا

 دوخایو ندنسهیق ترجا كلاوما ییدلبا تشن كناسانم نده ننه عون تاه

 هلوصح ندبس ر يناهره لساطاو ندطسوت هناراخم تیامغو ندهبناسنا هل فراصم

 كبرت قبره كاا ا E یاران و
 صصخ هرفسیارجا هدرازکد یجراخ ولخاد دوخایو كرارفودنمش هسقو یعدنلامعتسا

 هکنوب . ردیراع ندتمها هدصوصخ یيبدتسا تشن یعدنسلاللوق كراك نالیدیا

 هدندشو توق فاتح هدنسهلئسم تالقانمو تارا لللانم هفلتخ هل طئاسو رارب

 هی راتعایس |نیمأت ینتنماو ماظتناوتعرس «ینهبر تالقانم ُهفاک للمانیب .ردزناح یتیمها
 فاغیتمهایراقدلوازاح امدقمراهسوشو شمع اصعقتت «رارف ودنمشنالوا شلآ هنیراصحا دب
 مدق«ندنساشنا كرارفودنمش یرللواباغیبمها كرەدى| صقاتت یلامهتسا كراهسوش .ردشعا

 بج وم ىنسملوا غلاب هرادقم ر هداعلاقوف كهلق فراصم ی دوج وم مدع كتتاوتعرس

 كب «رارفودنمش هدلاح ینیدلوا لباق یلاسراو لش كنهعتما راد میق كب زکلاب ندنفیدلوا

 كپ هکدشلهدایز یریثأت كرارفودنمش هلبا هدافارب یرغوط اهد كداوم نالوا یتمیق نود

 .ردشما دییزت ینسهلدابمو هبراجت تالماعم كن هعتما نالوالباق یلقن هدکلرب كنسددع قوج

 هسرولوا شورغ ترد یسهیلق فراصم نوجما [۱] ورتمولک نوط كلامرب یناهیه الثم
 نوط ر رک۱۰ ردا فعاضت یاتف كروک ذم لام هدهفاسم ر قازوا ورتم ولک ۵

E CE ETزدیم نایسسا  
 . رولیشالک | یانعم یلقن ردق ههفاسم ورتمولکرب كنایشا قلنوطرب ندهلکو



 یسهعوم یبنهتلوک اف قوفح دیه ۰

 هنام کیا مق اشلنءزوک«ذم هعتما هسردیا لزتت هبهراب نوا هل فراصم نوجا ورتمولک

 .رولوا نکع لقا ردق ههفاسم رب قلورتءولک زو ترد نزسقمقج
 ضورعم هدراهنس كوص شنهیقن عیانص یلامعتسا كنتوقراخش هدهبر تالقانم هیفامعم

aهراطنحم رحم هصاخابو هدننافس كننوق راخم ردبا لنکشت ینتهج ر زکلای كيالقنا  

 ر و و ترا وه اکو هقم ملات ا ام لللا ناب ام انشا

 تاسانمو طباور هدنسهرا یرلیدرف داصتقا دا اد افا فلت هرکصندن و یا هکنوح

 (Schiffsraùm) با عبتسا مح E هفع الغاب هلا هب وق هقالع رو هفل واقصالتم اهد

 هدشسا یدن كصفانت نالو عوفو هدنسهوس كتراترجا 3 هلا یدیاز كّنضرع

 كيادغب (۱زلشوثر ردقهلورول ندقرو ونرکا .ردعمشلبوقهدایز اهد تاسانمو طباور

 هد ۱۰ ۶ هش تب هد۱۸۹۰ [۲] ند مد نالوایسهملق فراصم هدسهنس ۰

 ریس كتفک از كەل فراصم en e 1 هتفد رظن ييدتسا نوت هس ۱ ۳

 . ردبا نهاظن ی دلا شخهدیدج تاح ر لصف هنن اقس

 كلاوماو ناسنا یعرا كنسهکش هر طوطخو یدیازت كباعنتسا مح رک ذلارام
 . ردسهحش  كتساشلا كرهتفس ندا تمدح هلله

 یتاشنا هدرانامزوا هدنسادتبا لرصع یجتزوقطنوا ای اہ دلرصع یجتزکس نوا
 هن وط۳۰ «قردل وا ردا كبو ۱۸۰ ىلا ۱۵۰ یس اعتسا مج هراراسا هدرلهنقس نالوا تداع

 رقس ورس هلسهدحتم تاو اھ ما یلامش ندعر وسماه هدنسهنس۱۷۹۹ .یدنا هدقل والا

 روباورب كلوسب یرادقموب نوکوب هکی دیا نوط ۲۲,۰۰۰ یسهیلمح تلبافكنن افس ندیا
 هدنصوضخ تاراختسا ا و هر وک هنتهج ی هنوا» لمح رحم هدهعفدنم هلا

 رفودنمش . ردشلوا بجوم یهمهم تاربثأت هدنابسانم لللانیب ۶ بالقنا نالک هلوصح
 كن رالتفارغلت میسر ی راغاطهصا ابو لش تعرس كسناکم هلسهطساو نافسو

 هلاصیاو له هدنفرظ هقفد ییا ر كنانداوحو تاراخ هنفرطره كلاسد هلا یلداز وا

 قسما كلحم هددقع كن هب راحت و ه داصتقا تالماعم لللاس اراتعا ندنامز ینیداناللشاب

 . ردشلازا كب
 یونس هلا ردهر یحطسكي یدقع لست كنهبراح تالماعم ندرظن هطق و هتشيا

 ردلداعم هب هلبک ۱,۰۷ لشوبر [۱]

 ۳9۲ ھر ۹ ی ۱



 ۲۰۷ ۶ هب داصتقا تابسانم لللانیب

 تالدابم نالوابجوم ینسلوا غلاب هبارل راملیم (۱۰) اسرق كتمق تاحارخاو تالاخدا
 هاب راشع!قعلوت یسهصحرب كد رفداصتقا یههدهروک ذمتالدانم .ردندساسا لشاب كا كلا وما

 ارجا ةققح كاایلقتو ىسمليب ینغیدلوالاب هرادقمهن كن هلق فراصم «كنیدرف داصتتاره

 هرازکد یک كنوب .ردیلتمهاو مزال كي یل وارا یعانداععا هتیفک کج هلدیا بولیدیا
 هب هیاقت طلاسو عونره .رولوالماع رب طق هدلللانی تالماعمرتاس«تسه اح ههبلقت طئاسوو
 كننادعاسم وینیصتكن هبلق فراصم یرلنالواروبج هلامعتسایرلنوب «تکلع نالواک احو كلام
 فرصتمو ترام او هب د دح هکشرپ : ر ولس هل | هنسیداصتقا تطوع تح هلا یدیدح

 نامزه «یتیعضو كتلمر, نالواجاتح هنیرالتفارغلت ینجانوجمایسارج تا ربا «نابلوا
 كتلم هیالوطندنون .ردلکد هاشم هنبراتعض و كراتکلمنال وا فرصتمو كلام هران ون نوخا
 ا هفارغلت طاسو هسرولوالباقو هب هب ددح هکشرپ عاقتسم «تلدک و هتنافسر یلم

 لالقتسا هتروصو هتشيا . زدتیفکر راکشا و یبیط كي ینا تریغ فوص هتکلام
 ندنرزوا دی و ر لوس یهدنسلمداصتقا هدام ر یک تلم ندا هدلا یتسیداصتفا "یتاس

 ادو درک ندن و سم کا ها اا ا هعشاب نکن و نما اعا

 تاهدخا ۰ زالاق رر هنسهداتترجا هنکلام یش نوجا یلامعتسا كنار اخوا تالقانم

 ست یدک هدف ا رک ا نالک هلوصح با تالش
 هلکنوب . ردشمامهدبا نیت هدنروص رب یراع ندهمش تکلعرب چیه ینفیدلوا غلاب هرادقم

 ناافس رسو هلیتفرعم یرلقتسناتسیا صانشا ندا تحانسو لاوما نالبدبا هلدام رار

 هدنفح ییدتسا عسوت هجرد هن كنلامعتسا كنهباق طااسو فلتح هله رط یراقتسناتسیا

 ر یرغوط اهد ینعی قلوا لئا هحاتن هقساب ندو طقف . رولم هبدنا هدلا هدضم جات

 هاترونص كها,تمدخ- ال نادنلمداصتقا.رکید لم داصتقا ےک ا
 EEE رداکد لباق قمراقح ندرلقشلاتساا ومشا یل یقبقح ا تاک ا

 بولوا تباث ریغ كپ هدرلنوب هکرویلاف یتیرط لح هلبا تانیمخت زکلای یهلثسم ییالوط
 ندرلبام داصتقا ینجا هلا رحم تاماق تعنص كنهرتلکنا م رلردبا و راقرف كوس

 قردلوا اربل نولیم۳۰ دکر و ۲۰ ًاضعب هنیا كالا و اریل نویلم ( ۱۰۰ ) یتیدنازق
 نوجا ردم داصتقا هسیا یطقربغ ردقهن هروک ذم ماقرا هتشيا . ردهدکلدیا ریدقت

 ( 02951۷6) لعقنم دوخاب (2111۷6) لعاف كس راتعضو ی هدهلق تاسانم للملانب

 اغر هالکشمو نوت هفام عم OSA SD هدکم ر و رکف ر راد هنیدالوا تا



 یسهعوجم یسهتلوک اف قوقح >> ۲۰ ۸

 چه هسیاكنالاتا هلبا یسهدحتم تاموکح اقصا «لعاف كحورون « ابنالآ « هرتلکنا
 رولم هب ولوا ناس هلتعطف لاک یرلفدل و هدنعضو لعقنم زس ەپ

 E E O E O کل نانولواء دادم

 او U SS oo o AE هجا سرب ت و
 هدهرجشوسا الثم یک ققلوب هدنسهرا كرابلم داصتقا فلت دوخاي یک یسفلو كکتمافو
 دوخایو لعافهدهلاش تاسانم وشا كتكلغر هلا هجراخ لاکتا یقبقح هلا هجو ینیدلوا

ê5 ۳" 4 وا 5  

 را 2 رولاق یقلرط كملسهر و مدح ر هدقح یتیداطوا ترا اعم

 هلوصح كرلهطروغس نالوا ندنعلانم كنهلقتسم هیداصتقا تاسانم للملا نب

 هنالکشم ینیع هدنروصرپ ییئدش اهد هکلامحا ردق هیدمش هدردقت كنارثأت ییدربتک
 تماسام لللانب هد,یعص هطروتس یک. ییدلوا هدنالف تعص . .ردشعلاف ضورمم
 هکنوج .رولک هلوصح هدهد رحم تالاق هصاح اب لاحو . را یتمها ر هطسا ولاب هدنلکشت

 هدیالق تامدخ طقف . ردقراممربغ مزال ك.وتنمشلوف یسهحیل وب یرح هطوغس هداروب

 ندیا هطروغس هسردیا هدهعرد یسلم داصتقا ینجا یطسوت ههطروغس یک ینیدلوا

 هطساولاب هلنروص تلک هنادمفاطوو قوقح هدنسهرآ رایلم داصتقانریدتا هطروغسو
 . ردا تنش هدناسانم هطسا والب نداسانم نالوا

 یرلهطر وغس0 teras c1 e1 لا مال رک و Personenversiclherunٍg صاضشادلرک

 یسهبمشه كرهطروفس هفامعم.راردهدکا لاغشا عقومرپ كرهدیا عسوته دل نی ةجاس
 تاح هصااب ندنرهطروغس صاخشا . ردشمالا لکش رب لللانب قرهلوا هدتعسو ینع

 .ردشع الغاب هلا کشر للمانیبیسهطروفیسقیرح هل زاها: رهطروفس لاوما یسهطروفس

 ر اح للملا نب تقص رب یعطق یفالوا تیمها نایاش هدایز كا ندرلهطروغسس نوکو طقف

 -Rückver . ردراروغس لباقم Transportversicherung هللا یرلهطروغس تاله نالوا

 قرهلوا دوج وم یر ندراهنسو نالوا ادنالوه یشنم ندنرلهطر وغبس تاباشمش ۵۲

 1 ی2 نالبدیا ا ا نادار كا هضالاب ردق هنوکو
 دیول نوجما كملس هالک | ینعقوم كنسیرح ةطروغس هرتلکناویئوت .ردرت اح یلللانب

 ردق ینیدل وا لباق یراکلهتلوس رظن هنرلتهام .ردفاک کاعوشود ینسهطر وغس 5

 .ردطوب هبهرتلکنا هدرادقم_« كوسهثداوا ءلتروصینع هطروفسلباقم ناشیلاح همسقت
 همتا ا یالود لدنسعا دهعرد یتسهلماعم هطروغس هدراتکلمینجا |



 ۲ ۰٩ 8 هب داصتقا تایسانم لللانب

 دامام هطر وغمس لاح یبع . ردلکد دوج وم تام ولعم ر چیه هدنقح ینیدل وا لا

 اها یلاشو ادالوه الثم . رددوجوم هدهدنقح رلىلم داصتقا ناشیلاح یرهلوا لعاف

 یر ایام اقم درج ےن هئا رو ند رهط ع تا ا
 یراع ندتما زکلای . ردشلدبا نیت عتع یرلکدتبا باستک | ندراهطروفس لباقمو
 . ردشلوا م ءم یعتع كلراهطروغس ضعل

 یهمش ك ق Kapitalumsatz ییلواد ڭى هام رس للملا نب یک كنو هب

 یا و ردا ر ورح هدنروصر ق رغ یهلم دودح هیامرس هکنوح .ردلباق لا تانمح

Esللفا نت رولس هلوا لب نالهندعح دن را نا رو مو یادوآ لورتت  
 هکهدءرت .ردیلمارا هدنربغ نالوا نوجا كما هدلاعتم لضف ینسهیلصا باسا ی وادن كن هام رس

 هیامرس هیاروا «هسزملق ضورعمهنالکشم تکل ؛رادا دوخایو نبناوق «ردهاضف تم تیلباق

 ESN هدکلب «لکد هرضاح عتع تىلباق زکلا نرو تاماس ههامرس نایرح ردنا موم

 ند رضاح عتم رب هیامرسهج هلی وب هتشيا .رولوا بجومینوب هدلبقتسم یداصتقا عقومر دعاسم

 نالشلاج هللا هداعلاقوف عتعرب هدنامزینیدنولو راق رف حیحک هدنسهوس كضلاف یالود

 لوحتم كبو ههدیدجتانشن هبامرس طقف .رارا لامعتسا لح لام زا هدنانشت تقوم
 یالود ندنو .ردهدکفدیا عضو هلیدصقم لبقتسم متع رب هدهنادهمت نالاق ضورعم همتع
 هن .زانواشلدبا لیهستیمهفت كللانپ تاسانم هلغم | هبهعلاطم رظن هلتروصو یبامرس

 .زلوا شلدبا هلئسم حبضوت هليا یمیسقت هلیتروص لوادتم و تباث كنهبامرس یک كنو
 رظن كارت ناکهلوصح هایسهلدام كن هبامرسلللانیب قحا یی حوضو بسک كنولئسم
 . ردشلروک بسانمیرکذ كن اظح ام ضعب مدقم ندنسهطلاطم كتا رأت وش .ردج ات هنس | هنقد

 ندنفرط ,یدرف تاصقا نرو یهامرس لاسرا هیداصفا طحر بجا توام ۶

 تاشن ندنعضو لع EB ر كن همامرس ییعی هضناف رب كك و اهم هاتسرتک ا

 هعلاطم هلنسم ندنرظن هطق یلم داصتقا . رولوعوقو هسهناکی دصقم تلئان هعتع رب ندیا

 عیاص ۰ تعارط ینجا كن هام رس ینعل « ییضو كە ام رس هسرولوا كج هل دا قفدو

 . رول وا هدهاعم ییدسا اجا تارتا یک اهد تک یحرف ت لعو را

 هب داصتقا تابعش ییدتبا ذوف كن هام مسیدرف داصتقاندیا طسو دوخایو عضو ینهمامرس
 . رواوا اخ یوق تحت هتنا اوحا نت با ها

 هد کم وب eS هتکلع نرو ی هامرس كضئافرادقم اذهعم



 یم ەعو# ی هتلوک اف قودح 2 )

 هنس زکیدکیراداصتقا یدرف هل اب دوجوم هدانند طقف . رول هلک هلوصح تابسانم نامل انب
 سکعلابو شلواردان هک دنیکر اتسانم طسا یکو هلسالود یرلع ولوت لعاب هليا وق تاور
 . ردشلک هلوصح تاسانم ىلع كب

 كن هام رس هتکلغرب ینجا هسرونل وا هعلاطم ندنرظل هطف تکلع نرو ی هبامرمس

 «هبام رس نانل وا عضو هب يل داصتقا ىجا الوا .رولسهرتل هنادبم ریئاتشوشم ترد یساطعا

 . ردنا نامأت «یراضحاو بلج كتهعتما فاتح ضعل SE نرو یهبامرس

E E O Eها  E 
 یراندعم هللما یطدهلشیا كىداعمو ههعارز لاحت نوا یصیصح هتعارز كنضاراو

 . رولو ع وقو هدر یه ییدتا ترج هرار نالوا نیکنز

 e ETE ی یا یاس هل E E ناب

 ینیدلوا دناع یهلومعم داوم و و هسدعمو هنادتا داوم نالوا مزال نوجا رانو

Jaتلخ  e۳ تاتو  
 هسرزوا رنو قرهلوا رادهفالع هلا E کیا ا نام الاب هجور . رولوا شمرو

 ادم اهد رئاترر ینحوا نالوا بجوم ینسلامتو نماد تالف ندنا دانتسا هطساولاب
 ۱۳۳ ام یرط نوع آیی ام تاب اف هه را او رخ دوم اول
 كم هامرمس . رولوعوقو هاروص قملق لباق ی هیات تاسانم ماظتنم هدرار یتیدلوا ردا

 رب ینجا یسح درد ندنارئات نالو هدهقتطو هرص یتمها كاو نلک هلوصح هللا یساطعا

 درب e ی رک را
 ۳ سه یر را ریو تور تم رها دا یاس یش تاتکم

ET E A E E E gi 
 كراتسورت لللانب تاسانم یک و نایالوا ردان كي . ردیلاتخا یسملیب هروتک هلوصح

 اس تیز ناتو دارم و ردعط ۰ رانا تاب لالوا الا ناو یک وخ
 ی تام کوب مر دم تدس رد کف نت ههلامز ناناور
 جاستحا هنسلدا ساع ارصتخ یتفانکو تدش كناوادت هیامرس ۰ ردیلغاب هتفانک و

 ہدنکلع يه 6 کار كن هب ام رس لالانب . ردنا E ANOS باسا ا

 ار کا تیم لذا 0ے ج رد کس اللصحتنا هار

Eكب ندرلتکلم ندب! قر ندنرظن هطَق تعارزو عیانص ینایرج كنبامرس  



 ۲۱۱ Lae هب داصتقا تابسانم للنانیب

 ندنوب .ردلغاب هنعقومو طباور یهدهبداصتقا تاسانم كتکلمیه «هجندم ینیدلاق ناصقن

 ةد ور هداف یا ی ار هدنس یکی ترک و تفت ییریشت هات تو ام
 یوا یاس راوی ورد اما رر نقد ا وتو ات

 ندم وفا نالوا دعت هدص وصخ اوو هام رس هات نالفا نارا نکا اک

Eتسا بو تب دمزهنام یک ر وس رک ا  

 تروصو ردا دوغ دار ندرلنالوا نلزوق نگر ور اک نالوا فعض ندن رظن مش

 هام زز یتبع, هسیا شملس هلشالک | ,یراتدش فلتخ یهدنلوادت كيهنامرتس مایا تاعاضیاو

 زظن فطع هضرا رک ..رولوا شملشالک | .هدرافرط ییدلبا ےک تک هامرس

 «یرب ندرانوب . رولوا زعدومشم لح كوي کیا نرو هیامرمس هداند هسرولوا كاج هيدا
 رغ ندا اوتحا ینایرتسوآ و هرجوسا « اینالا « هسنارف «اقحلب «ادنالوه « هرتلکنا

 هام رم «نذنرلارو یزید یت مک یا یا نا ی کدو تانک

 كك م وکح اوروا ندنفرط یسهدحتم تام وکحاق صا یلاشدوخایو ه یرعود ند عود ای

 هانلارتسواو اش رفا راک هم هایوروا قرش هات ONE هام سنالیدا صارقتسا

 . ردیا نایرج هطساولاب یک ییداریو هبا مآ ینونجو یطسو «هباسا قرشو قرش بونج
 تاباسح هوس للمانب دلر ترک لا ا نالوا ده رازاب هسیا ضااف نکا

 عبات هنایرج رب یدکع قرهلوا هدنروصر, راکشا هجرد وا ندنکیدادیا هوست هلبقرط
 کهدس | یاردقمو هجرد كن همداصتقا تاسانم لللانب یتیدلوا تجوم كن هدام رش ۰ رولوا
 ا عصاو تراک و ط هرتلکنا هدنسهنس ۱۹۱۰ ۰ رولوا نانتسم ندرللاتم

 زیلکنا NANA ًاع ومت یرادقم تب هام رس ع عوضوم هدلاح یییدال وا لخ اد هام رس

 او OEY ۱,۵۵6,۳۲۰ ۰,۰۰ ۰ندرادقموب . ردهدکلدنا ر دقتیساربل

 ات سا یلاش هدیمارل ۸۸.1۰۰,۰۰ یاتمو هدهبنج | تلاع ینارل ۷۷۰

 . ردع وض وم هدنسهدحتتم تام کک

 لکشم كي یریدق و نيم عوضوم هل :روص تادنسو ماهسا هنانشت ینجا کوہ

 .ردللدباءهوالع هدرادقم نالیدا نیمخت قرهلوا یساریلزبلکنا رالیم رب یرفصا هفام عمو

 زملکنا 6,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یتمق كنسهمامرس عوضوم هدهینجا كلام ع کا چ

 و راک ییدربتک ندضلاف ترد هدزو یرغصا كىو ار لاب هنسارل زیلکنا

 . ردهدیرادقم یسارل ییئامعع نوام ۰ ۳ دوخای یساربل زیلکنا نوىلىم ۸



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح >)# ۲

 یلهردقم تمق نالیدا جارخا یب یدیاز رادقم یونس كنسههام رس یحراخ كته ركنا

 . ردهدقملشالک | یاكی ندراقتسناتسیا قاروا

 هکردشلدا جارخاقاروا یهردقمتمف قلارل زیلکنانوملم ۱۹۵,۵6 هدنسهنس ۳

 ۱۹۰۹ ۰ رددناع هبهیذجا كلا ینویلیم ۸6,6 کلام عبات هبهرتلکنا یتولیم ۷٩ ندنوب
 هراسنادنسو ماهسا قلرایلم ۱۹-۱۷ یبهامرس ع وضوم هدجراخ كياسالا هدنسهنس
 كناسالا هدنروص و . ردشلدا باسح ینیداوا قرام رایلیم ۲۰ هدلاح ییدلدا انتتسا
 ترد هدزوب هکردهدقلوا غلاب هقرام رام ۳۰-۳۷ یسیموم ةیامرس عوضوم هدجراخ
 یساربل لامع نولیم۸۵ یعی قرام و - یهو هم ندضلاف

 كب هدنسهنس۱۵۱۲ هسا یراهامرسیجراخ یراقدلوا كلام كرازسنارف .ردهدقمل | شاف

 یسونس ضلاف ندنرد هدزو كنو هکردشلدا ریدقت قنارف رام ٩۵ قرهلوا نود
 . زدنا یسارل یلناهع نولم ۱۱۰ ینعی قلارف ۰۰۰۰,۰۰

 اهد ندناسانم لللانب نالیدا ثحم مدقم ندو تاسانم لللانیب ىق كوصوب

 ندجراخ كنم داصتقا ره .ردهدکعا جابتحا ضرع هناباسح "هیوست هدنروصرب تیما

 تل جامه و و تامدخ لیاقمو تامدخ . ردراو هدینئاطو یشداق هنفج هل |

 تراجت هرتلکنا نوجما كلوب . رولب هلیداق هدنراهفصت لح هن كاذک و هللا یراهفصتو
 هلتحارص لاک ییهلثسم یسهارا قرءهلوا لاثم كقوقحو فتاظوندیا تشن ندنسهجراخ
 .ردفاک هعمراقح هنادیم

 ؛لکد ندرللحمییدتا لاسرایتاعونصم «ینسهنادغ طئاسوو همادتبا داوم «هرتلکنا

 هطروفس تابلقن « لللانب تالحام یکكنوب . ردبا بلج ندراتکلم هقشاب نوتسب
 رک ۲ لا رخ نوار ی همزالآ تالدات نالکن هلوصح اراق طا ایشن ل وااو

 تالکشت هکربلک هلوصح هلباقتم فّاظوو هیداتفلاظو نوجا هرتلکنا هلتروصوبو نمهدیا
 تاسانم لللانب . ردلباقربغ قلوا صالخ ندنجما كشيا نیزسقلوا یواعم كنهصوصح

 نزاوترب هدنناباسح كفئاطو لباقمو فلاظوندک هب یر هبهتوا هسرولواقصالتم هجردهن
 . رولیروک جاتحا هنالکشت كزان هجردوا نوجما كمربتک هلوصح

 كوس لللانب و ( ۳۱16۵1067560 ) یرهسرو تادنسو ماهسا ییتمق ت

 كناسام .ردندراهسسؤم یسا كا رلهسرو ندرانو . رولیدا ارجا ندنفرط رلەقناب

 .ردشمتالاصیا هعقومرب مهماهد ندرلهسروب یرلهقناب ینقلغمكنسەلماعم صاقتو یتبشوشم



 ۲۱۳ هب داصتقا تایسانم لللانیب

 هنرزوا قاروا نالوا یلموژل هدنسهلماعم صاه للملانب راهسروب هلس موللا رار هلکنوت

 قوم كرلهسرو مهم لا هدنفرط رصع كلوص کالا . ردندهمهم ازک اسم نابای هلماعم

 . ردشعا لاک

 ندنزوا اداللوه,یسلماصعم نزاون لللانب نالیدا ارجا هدالاسا یلامث امدقم

 كند رکا هن وقوم تند لکا ندالمشت هباسد نوسناه الج ET هب هردب ول

 یاروامو یسهددعتم UE دک کی لوا نالوا نیما اهد اتسن «یسهبام رس توق

 تیما ینیدلوازئاح ندنرظنهطق نت افسریسو همیظعتراجت هدام دو ینراجشنالوا با طب رحم
 .ردشملسهدیاهظفاح یتارثأتو تها ناک دءرضاح نامز «یسهسای مردن وا هل ال ود یس هصقوم

 ءدقروم وز لار نسا 3 وا یولتسوکع رقم کراتکلع نک ۵ اهر مظع هجراخ

 هدنسهجرد هردنولناه نوکو رانوبهلتهج یراقدلواندنرازکم هقنابو هسرو هجیلشاب كأ
 ؛ردراشا زازحا تار

 ثبشت کما مظنت ی رامسوتمهبراجم تالماعم یدنک هدنروصرب هلضف «راتکلعوشا

 هدرانا تادنسو قاروا لللانب قرهلوا یسهحش یرلهجراخ | تراک دیازتمو هعدسا

 راشمشالقازوا ندقلوا طوب  هیهردنول هدنروصر هلضف هجردواهخ دلوا مبا" هب هم اعم هاضف

 . ردشمرک هتننمارب هلضف هجردوا یناساسا كنسهماعم تادنسو ماهساو

 كو .ردهاشم هننرکیدکی هدفرطیه لاکشاییدتا نایرج تلا "هب ر

 .ردیراج هدمدنفح طلاسو نانواو|جاتحهتن واعم نوجمایمارجا كنسهلماعمصاقت ا یک
 (Warenpapiere) یادنس هعتماو ( (Geldforderungspapiere یادنس نود هدف رطه

 قرهلوا هدا هطنناو هدراهخ اور کرو مات اب منا یادت نود .ر رلوا تا
 تسهازاح ردقكنو ناه یسهلدام كقارواىلتمق . ردندنرللتمها كلا وساق نالباللوق

 یلادنس هعتما . رازا لاغشا مهمعقومرپ هجردوب یرلبوتکم یدهرفو كح اک یو

 نالا یقوم ینکیا هدتسها هرکص ندنو . ردیا زارحا وتنمشنوق یقوم یجرب هدننابم
 صاق « تاباسح هوست املا ن نالوا صد كب . ردبنادنس تناراوو یرح ةا |

 نوا كو .رولوا SS لاکا ql Clearing Abrechungsverlcehr یسهلماعم

 نلشیربولا هب هسیاقم یراع ندهمش ردق هنوک و .ردشملا یقوم یج رب ردقه یدمش هردب ول

 هدنقحا یطئاس ویایدأت هنزاوم شوشمو لکشم هداملاقوف «یتدوجوم:مدع كار تستاتسیا
 . ردهدقملق لباق ربغ یتساطعا تامولعم ییطق
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 نام زذ هب یدمش ارظن هننایوتحم یسیر یه كتهداصتقا تاسانم للملا نب

 فاقد ا لتر. للا وج هلبا همست تروصر یرغوط كاا طقف . ردلخاد هرابورغ

 یی نوتبسب تدا مفا تاسانم یالوا راج یدرهاظ لاکشا زکلایو ینالیربو یعات

 ."ردراو ییاورغ رب

 هه داصتفا هحاسر سه قرهلوا هدتعسوو توق فاتح شاو شاو «یافالتا لتراق

 هرادا تحم ككراتموکح رارفودنمش هصاابو هنالق ةهحاس لوا لا ًاتسن ردشلوا لخاد

 ارحا همهم تای هرلن وب كل رابص وصخ "یدرف داصتقا هلند الود یرامرک هنکلع و

 هدنقح ننافسریس .ردشعا ذوفت هتنافسربس نالوا نوجا طبحم رحم یاروام ندنرلکدنهدیا

 Baltic and Vlute Sea conference زکلا ند دعم داتا لتراق دوج وم

 یبعج یراق رطنافس لاش طبح رحمو یسنارفوق ضیبا رحمو قطلابرحم مقم هدغاهنیوق
E dllliju Nordatlantischer Dampferlinin Verbandیسهیاموق هب رام  

!nternationa1 Marine Companyقرەلوا لاثم 0۲۵200:۲5[ یسور ناغروم دوخاب  

 ترجا ةیوس تیاهنو ینالقن ةرئادو یهبراجم تاداع هلبا هروکذم تافالتتا .رولس هی رتسوک
 ةلدصقم نبع هروک ذم تاقالتنا هدرضاح نامز . رونلوا بقعت یدصقم كما نات ِ

 ردهدقعلوا فداصت هلت شک | هدناک المسا ةحاسهطساولاب هلکنو و هدهععانص تالاصح

 e هکر دشلدبا دقع هدایوروا نالوا شلرآ هرلیدرف داصتقا قوخ رب ل لّوا لا زانو

 2 ردمظنس هات ام E كحراح «یعاود كاشف

 هعانص تاعش ینیدلوا نارمکح كنهمظع عيانصو ینبع كنهلاصحتسا طئارش

 اا دنروصرب لمكم كاىطئارش نالوا مزال نوجما یدقع فكن ةروذ ذم تاقالتا

 عیانصو هندعم عیانص سر ردق هیدمش نافالتنا یراق 5 الوط ندو

 ردەدقلوب هدهب ونک < هه رتکلا

 .رولواردانردقوا هدتلئات هداحارب هسرولوا ناصق ردقه هم ومع طارش نانولوا ناس

 . زالو عوقو چه یافالتنا لتراق هدنراجم « هدداصتقا تاضش نالوا یدرف [رظن کو
 یعوزل یتملا هتفدرظن كنهلل ود تاد اقم هدننآرک اتم تاسافالتنا لمتراق لللانم

 یسعرا كنتسهاو یا دنا اع كنءزوک ذم تافالتا «رکف ون ردهدکلدنا لوق

 هدروص ر یلتوق اهد SE تس هنلکشت كنەقوقح تاساسا هدناسانم لللانم و

 رد دکل بقن



 ۲۱ ۵ 9 هن داصتقا تایسانم لللانیب

 طباور هکنوح . زروستسیا كما: ثحم هللا صوصخ دصقمرب ندهلود تادهاعم

 تاساسا ییدتیا دانتسا كران | هدنساننا هعلاطمو" قیقدت یتاساسا كنهلم هیداصتقا

 هدهروک ذم ٌهقوقح تاساسا یک ییدادبا قات قرهلوا ندهینادشا طئارش هدهقوقح

 تادهامم ندا هاش هفته ا .تسدا صفا تا اس و
 اض [ریصتخ نداره .رددنم هنملع لود یر یتهفطو كعا وک ۹
 ییدلوا لماش كناسانم ونشا یرامتببس كلللانب هیداصتقا تاسانم نالشارغوا

 هدنروصر, یطق هلیرابتعا یسالوب هدەقبع تاققدنو یسلوا وب كب كنهحاس
 . ولدا نابع

 للملا نب هکدتا زواحییداصتقا "یلم دودح«یسهداصتقا تبلاعف كن داصتقا و

 E E تسک هجردوا هدیسهحاس كەد تام

 یهربنک لئاسم قجهلوا قفاوم یسلدبا لامهاو هدکعا ص ع تعسو رب هداعلاقوف

 ۱ ردهدکعا اوتحا .

 ءلکد هعرومأم نالوا لوغشم لا هرادا لخاد زکلاب « لللانب ةيداصتقا لئاسم

 | داصتقا هعشر ی یا مولعم هدهحهساس نر ا اا کک

 i E ی كوس كى نوجا سرد و حشو ققد «داصتفا همش و

 نالوامولعم زا كب یمسقرکیدو نالوا لوهح الماک یمسقرب زونه ءاملع نانلوب هدناعش و

 . راردىلعا هدهعرد یتسهلکشم و همهم هقطو كما جارحتساو فقک ناو طلاور

 كحاتن نالیدبا جارحتسا هدوا هکر ولاق هقطور فشخ كى هتملعمو ناسردم هلروصو

 ردکمتا طسوت هلق « ینامولعم یکیدتا اوتحا
 یرامتسس هداصتفا تاسانم لللاس قجهلوا ساسا هتاقفد كنسردمو املع

 : رولیبهلوا هدلکش یهدینآ ابیرقت

 هدام هبداصتقا تایسانم لللانب

 لاوما-تالدام الالب -0

 یاسا |
 . فلاح .دشط دا طرش ا



 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح دده ۹

 . قورفیهدنفاصواكراناسناقرهلواندلاهحتسالماوع س ب

 .راقرفد وج ومهدهبناسنا تیعح قرەلو|ندلاصحتس| ساسا ب

IEتالوصح لللانب  ENED 

 . تاعقاو دناع ۱-۳

 . تالحا لللاس س ۲

 . یسهلقتسم ريع تاريثأت — |

a Nیسهلقتسم تارثأت . 

 هک اد ترحاهم - ا

 . هتقوم ترجاهم هلدضقم لاصحتسا ب

 « اا کف

 AE هسرزوا تاراخو هلق طئاسو ا

 یسهدهعرد كن رلشيا هطروغس 9

 یبطوبو تیبات كنسهلماعم هطرونیس ب
 یلواد كنهبامرمس لللاناب -. ۵

 هلوا طارش ٩
 یلکشت كب هام رس "هلضف ا

 هندمو هساسو هبداصتقا تطوبص -- ب



 ۲۱۷ &- هب داصتقا تابسانم لللانیب

 ینیمات كجرحم ب
 یسلاعتو نیمات كناریامو تالف

 U eC یمن كتاقر

CE SE STE 

E هب روشن لات ES 

  - ۰یرلهسّوم

 یرلهسرو تادنس لللا ناب -- ا

 رلهقاب » ب

  - ۲یطعلاسو

 یرادنس ند ترا

 ید هعتما — ب

AE AGE £ 

 هيداصنقا تابسانم للملا نيب ندنرظن هطقش لکش .  ب

 یافااتسا لتراق لللانب |

 هلوا طئارش -- ۱

 تادا تر اما کک اب

 یارماتا ات
 داصتقایمهتاوک اف قوقح

 روتقود یسردم یه رمو نواعم

 هاش ره و ده سا 2



CE E 3 4 

L’Extradition et le Droit extraditionnel 

théoriqus et appliqué 

PAR 

J. Saint-Aubin 

 نود ) اک یباط هک سراب - ینارف ۲۵۰ دلج یک (

A AN 

 هاب | مرج عاها دک ااو د هسرزوا ىساغلا تاب هانجا تازاتما هدهس امع كلام

 ههینجا اع نالوا رادتحالص هلبراتسدرد كرامرحم یبجا ندبا اجتلا هزمتکلع

 یتایرظن هدیروصر یوم تاس هام نمر هداعا هاب | راتعاو شمالاق یرلتحالص

 دلزعادهاعمرایو زمناوق كج هلبروک موزل هدورلیا باعىت یتاقبطت ک ؟مدنالاع فلتخ و

 رد ناو تر رب راسانشفوتح قمال رضا ی راساسا

 ییقح كما قفد یننحام فاتح كنهلئسمو هدصهعوج ندرظن هطق و هتش

 ندنسهیساساطوطخ كنيماع سیفنرثارب ندیاراشتنا هدرانامزلوص هداروب ریارب هلباهظفاح

 ندنفرط (نهواتنس ۰ ) یسر یانتسا همکح سراب دراو .زروبتسیا كا تح

 هدنسهتس ۱۹۱۳ كريابدنا حشو هلسهمدقمر كن (اووژرو نوت هل ) و وس ومو فلتا

 .ردباتک نالوا همانرمم هزارطس وش یمساو نلیدبا عضو ءراشتنا عقوم قرلوا دلح یکی

 یک ( هیناتمد ) ( هوهداوف دا )( فاواق ) یسهمومع تابع كنسهلتسم (نیملرح دالا

 هدنرارنا كلبسالق توت 0 0 لعنت وف) كسان قد قوقح یک

Eهدهقلتحم هتسلا هترزوا مور و هجمربا رار هلقلوا شلدا ققدت هللا  

 . یدبا شلک هدوجو هدرافاضونوم « راباتک كوو یخ



 ۲۱۹ ی یلوصا دی عضو هایئروص هییرح فیلاکت

 ندهجنالاتیاو كن( هسوب )( رانرب )( نەرىلبژو یومون)«( وللیب ) هدهج زنا رف هلحزا
 لصفم كن ( هروبف هلاوقساب ) محرتم هلیمان « نبمرحم ءداعاو لود ةيازج قوقحد

 كراسانشقوقح یک ( شورخ ) (چینرام )( شامال ) ( فرودنطوه ) هدهجنامآهلینافنصم
 (قرالق ) (رومتساب نوج ) ( رسا ) مدهجلکناو یسهلصفم بتک ربصحنم هت وب
 قجنآ كنافنصم رشتنم هدناسل چوا زکلای هدیداوو یرانآ ك ( سرهلاشو نوربب )

 هنسهداعامدع كنهعمت الثمو هنئزجرب « هنلصفرب زکلای كنيمرحم ءداعا . ردیسهناد چاقرب
 . رددوجوم تاقیتدت دعیال هدهنوقوم للاسر راد . . . هبهساس هیبسن ارج ایو

 نوجا قمزای یزای هتیرزوا هلئسم نبع" نکيا راو رال | قیمعو لصفم هجردو هدلا
 وسوم هلتسو . رک مزال قلوا یجهدر هقشاب اهد ايو هلضف اهد ندرلنوا كفلّوم

 هکزرهدیا ماست ینوش ۰ زبیلقح هدقمارآ تیزاتعو تیلصارب هدنرثا كن ( نبوت تنس )
 هلا لود قوقح را ربارب هلقماع ولو تهجر صاخ هنیدنک هدنتاعلاطمو راکفا كفلؤم
 تانودمیراقجهولوب هدر وع تعجار اماد هدنسهلئسم نیمرحم هداعا كراندیا لاغتشا

 زسنایاب «نفر, ندد « كرتاو « ( اوژروب ) وسوم سیو ضیرقت . ردندهامکمو هلصقم
 . رویلیوس ینفیدلوا شلزاپ هلا یفسلف رکفرب نیکسک < هبرجنرب

 ینیدلواک احیسیدنک ءشل | هتفدرظن هلباانتعا لاک هد ینهلمعتاباحما «فل مهقشابندنو

 ردقهنره .ردشلوا لوفشم نامزلبخ هلسهیاعفو هلدعتهج كشيا هنیظولابسح نوجما
 هدز رطر یراداهد نیم رحٌهداعاهدارواهلسح قمالوادوج وم ی وناقنام رح هداعار هدهسنارف

 ثك. هائسم و ندا قلعت هلود قوقح مو ازج قوقح 6 ماکح هدهسردا نایرح

 ر كح کید هد و فلک اع ر درر ا راک نشد رافدلوا ای هد ات
 هنر ذاع كيهداعا لوصا یرادا فرص و یراح هدنتکلم یدنک . رلب هلو یزوس

 یحهلخادم هنسهلماعم هداعا كیهللدع ةوق « ( نهوا تاس ) وسوم نالوا علطم رقم

 نیمأت ینسامظءتعفنمو تلادع كن هلدعٌءوق هدایز ندهرادا هوقو .روبلو حجم ینلوصا

 هدنسهرآ رافلؤم زسنارف یتح هکرویلیوس ینکج هلیبهدبا تناصیتقوقح كنيجتام ینجاو
 نایاش ندنسهم او تفص یآ ر - رار هلغمالوا کک ینشاک كابا كتققح ۳ هلس

 . ردهدکع وروک یک ربل | تمیقرب تقد

 یبانمو ساسا و موزا « شام كنيمرحم هداعا : هدلصف یجنرب - هحللک هننامقت كرتا



 یسهعومب یسهتاوک اف قوقح .># ۰
 هورهو اسواژ ندنسیغصو همظعم لود ابوروا :هداصف یجنکیا رک فندک لا ناعل

 ینجوا هدعب . روینولوا حاضیا هداعا لوصا یراج هدنراتکلع قوج رب كناباد ردق
 هب زاها هه وعت ايو 01۳1012:065 هعلام باسا هدنص وصخ یلوق كنهداعا بلط هدلصف

 یرکسع « یهذم «رامرج 5002-۸۱ هسانس معارج «یسهداعا مدع كنهعس روتا

 ینج هنلوا قسطت كنقوقح نیمرحم ٌهداعا .رولشیرک هناحش رشت تقد نایاش هدنقح ارج

 یم ارج «( نهبوا تنس ) ویسوم .روسدبا ضرع قیقدن عوضومرب مهم هفلّوم یخد رللم
 . رویرک هبیداورب کی كب هلتروص كما قبقدن هدندنرظن ٌهط یتاسانمهلبا یناوهریس
 تلود هداعا بلاط ملستلادعپ و هدنکلع احلم دلداعم صخش « یلصف یجندرد كباتک
 واذم همزجن ا ااا .نادنجاتن كن هداعا.ینعی ندنسهقوقح :تسضو کیی کوا
 تالماعم یک لا . : . راهانتسا « تیسنارت « هداعالادعب هداعا « یطض كراش قجهلوا

 اد صفا یو کعت مرا یا افزا دیس
 1 رک ا تم ناف لصف ید نیو ر تاتا نیرو اد
 لصفو یایعولس رب لمکم .دولیا اوتحا یتفتم كن راددهامم نامرع هداعا ییدتا دقع

 هرلندیا عن هدنروص یرظن ییازح و لود قوقح رثا وب ناترا یتمق هدملبا تسرهف رب

 رسما مک ها نر ومام یراذلف یابی ی وا هکتار رو
 ا ۱ را رد سا یی

 ست سپس



 كندوجومویاک | ك ناصقنەددروص ر بسانتم هایسهیندم تاجایتحا دارصع كن هل دع ماکحا اح

 تحب كنیدنفا كب النم نیدلاممم یتبسا رظان هیلدعو یلوعبم ینومطسق نوجا یالصاو لیدعت
 7 ندمارک تاوذ ررح هدنآ یرامتساو فقاو هترلهندم قوقح ابورواو زتکلع هدن رلتسایر

 هللا غامجا هعفد كليا یفوکیستریارازاپ ۲۳57 سیام ج نویسیموقوو شلدیا لیکشت نویسیموق
 هنسیعاسمبقاعتم یرلتطن حضوم یهرضاح تاجایتحا كنرلترضح یدنفاك لیلخ لیکورظان هیلدع

 ۴ . ردهمالشاب

 مارک یاضعا

 یو یسهرتناد تامظنت تلاود یاروش كب ندلادعس

 یراشتسم یسەلیلج تراظن تعارزو ترلعت تس كى فرش

 یر دم هبعرش تاع كب لاع

 یکاح حلص یلغوا كب كب بینم نجرلادبع
 ندنساضعا قوقح فانیتسا -- كب اض فسو

 ) بتاک ) توام ر دم هق وقح روما < یدنفا سومال هرخ

 ندنس هتل وک- اف قوقح

 الع تخیشم راشتسم ندنراسردم یمهقلوک اف قوقح . - كب الغلاوا
 یوعبم ر.زا « « « کک ا اس

 فوعبم رودرو » « « سس ك مشاهدیس
 یوعبم ناخوراص » « » س یدنفایزوف نطصم

 ناو راصحه رق 2 « « سس كب دشار رءعم

 ( باک ) و « « -- یدنفا نوشیم
 ( اضعا هلا یراشتسا یأر) » « « كب درول عر

 تاقفنو تاقرافمو تاک انم نالوا شمهمنلق نود هدنلکش نولاقرم زونه دانمهندم قوقح

 یس هتل وک افقّوقح هرزوا كمتا لاغتشا هلا یمیظنت كنباوق دا ه ههصخش لاوحا ینعی هتماسقا ۹

 قدهآ تاوذ هدنتل ۲ قسایر كن راترضح یدنفا دعسا دوم یلوعم هطرایس ]۳

 كنویسیموق یجنرب نج یرکذ یساضعا نویسیموقوو سلدا لیکشت نویسیموقر رکید بک
 . ردشع ولو رضاح هدنعاتجا كليا



 یعهعون یسهلوف اف قۇ دف 4
 مارک یاضعا

 نوعبم رمزا ندنراتنردم یمهتلوک اف قوقص كن دت هداز یرونفتم

 ندنرلزیم یلاع ةناخاوتف -- یدنفا تکوش ظفاح
 یسضاق فاقوا - یدنفا ینطصم

 ندنساضعا تلود یازوش س كب ابمه شاب ىلع

$ 

 یالصاو لیدعت هدنروص كحهدیا نیمطت ینمهبراج هربخا تاحایتحا كنن ول اق هبیرب تراجم

 قل ب رظان هعناتو یلوعبم لوبلاتسا هرزوا كتا عظنتو راضحا یهینولاق ةحمال یضتقم نوچا

 ندهبات اوذ 9 تحالص 4 لها "المعو اع هدنسا رز تم كني راترضح یدنفا نابحالح

 یتا دازاب چ سیام ؟+ نو یموقوبو شلدبا لیکشت نویسیموقرب هرزوا قلوا بک
 رشابم هشيا بقاعتم یانایب كنبرلترضح یدنفا كب لیلخ یلیکو رظان هلبا عاتجا هعفد كليا ینوک
 ۰ ردشم ها

 مارک یاضعا

 ندنساضعا تلود یاروش یسردم یرخف نونفلاراد س ك 0 الح دم

 « « 7 = ئدفا یااوک اط۔ق

 ندنسهقاس یساضعا ری همکح -- یدنفا نایهرق نابتسا

 ندنراسردم یمهتاوک اف قوقح كب لاک لع
 « « » - یدنفا نوفیم

 . ( بتاک ) ندنسهیشیتف تشه ینهلیلج تراظن هیلدع س كب 2

 قلت یک یرشبم كدالقنا ر د وعسم هدویاضقو هل دع تالبکشت ینعامحا كنویسبموق چ و

 . زرویدا انتک | هلا دیق “الغ یفەبح رات هثداحو تالب دمش اراظتنا 1 9

$ 
 (براتسهو) تنوف «( ناپسا ) روتقود ندنساضعا یسلحم غاتشخار كنسهمیخف كود اینالآ

 ندنساضعا خاتدنال ایسورپ هللا ( درعو ) وی-وم « ( نامرساب ) روتقود « ( بماغ) ود نوراپ

 یدتیآ تمافا هتفه رب رک هرم رپش « همرتخ ته کم ند ( وتو :۱) روتقود روسفورپ

 هدنرلتدوع . یدولوا زارعا هلتیمیمص رب قیال هنر اکو كتلمر تسودو قفتم هدنفرظ تدموبو

 ( دهاح نیسح ) یلیکو سیر ندنناثوعبم سلجم لناغع هننرزوا تری نالوا عقاو اتو هلب قلاب

 ۱ هتلرک اف یوم رسزاو ( شات اضر نسح,)وف فوویشوهدیدح هلبا یدنفا كب

 ( زوحج حالص ) ینوعبم لوبناتسا و ( مش شاه دیس ) ندنرسردم نمهتلوک اف یوعبم رودروو

 بک ندرلیدتفا كب ( عدن ینطصم ) یلوعبم یرننکو ( قوش رج ) روتقود, ینوعیم ساویسو
 نالآ کد AE هدارواو يدتا کک ًاهجوتم هنیلرب هدنش را ۳۳۲۲ نسيام ۷ تئیهرب

 . یدلوا رهظم هلوبق نسحر كوب كب هدنرلرپش



 ۲۲۳ یلوصا دب عضو هایتروص هکر یک

 كرکو هیمسر لفاحم دلرک مبطلاب «یراترایز لباقتم وب كنيرللیکو تلم قفتمو تسود ییا
 زعالافتشا دودح هرضاح تایسایس . یدتبا لیکفت هلیسو هنارهاظت یمیمصو راح ك هدناعوبطم
 نلیدبا نالعا هدهرا و ینیدلوا دناعهدهلایقتساو دقعنم هدنسهرا اال اهلزعملود رار هلقلوا هدنجراخ

 یهطقو نزسقملوا شعاروصق هدمهفظو ندنفیدلوا ندهبقوقح نوئش مهم لا « هقافتا ةدهاعم

 هدقوقح رلع كرلقافتا یواسم ريغ ینیفرط كنهدهاعم وب صوصخاب . زیامهقارب لمهم ايو توک

 یساسا فئاظوو قوقح لباقت هلا لود ایوروارب قرتمو ندمتم كاو ینیدلوا اربم ندنریذاحت نیعم
 «یانیمأت جتنتسم ندننادافا كنهیسایس لاجر هدنقح ییدلدبادقع هدرل هلو اقم ماطر >3 هنرزوا

 رشبمینحالص كرم هقباس تیعضو یهدنسهلود تیعج اپورواو ینتیعطق كزصلخن ندرلن ویسالوتیپاق
 قجهنلوا دقع هللا ایرتسوا كرکو دقعنم هلا اینالآ كرک . زرلیهدیا قلت هدنتروص رخرب لربخ
 ع ول ه یسایس « یداصتقا ء قوقح ا E ¢ ما « نمرحم ٌهداعا « قلسولسنوق « تراج

 هدزممسق قثاتو نامز ییدلک یسهرص ندنغیدلوا لخاد دنا سرد نم هتل وک اف قیقد كنالواقم

 . زرتسیا كتا جرد یرانتم هدلوو

 تلود انا كلناق سعآ هدحتم تام رک هدیسیر ندنسهبقوقح نوئش مهم كلا داراب ك وص

 قلوا نمضتم یدر باوج یشراق هنس هم هل ا بلط یتسمر و ماتخ هنس هب راحت اع ندنسهمخف

 . ردیسدا عیدو هتنربفس نیلرت كناق سما و ظنت هطوترب ًادانتسا هب هبقوقح لئالد یوق هرزوف

 ندا قلعت هنسملع ثح « یسهلاقتم فثاظوو قوقح دارلبراحم هلرافرط ی هدهب رم تایراحم »

 یهبلود لئاسم دلوتم ندرضاح برح هدهدزمیقوقح مسقو جرد هزممسق قئالو هدورلیا یهطو و

 . زکچهدیا ساع هبهلئسو هدنسهرص لیلح

 | یه .
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 یاس ین, ب م

 | ] ىنلفرط ى اّقجل
 لاماپ ًآدصق ین ءاوق لودلانب قوقح هلتروص لالخا ینھافرطی اقبحلب كنابنال |

 یهموح راکفا «هدنکلاع رلتاود فرطق كرکو مضاخ كرك < یساعدا ینیداوا شما

 رافرطی [**] . ردنکد,یثرپ هقشاب ۰ رب شملاللوق نوجا كمريوح هنهلع الا

 قرص هدلوو كزعرامصخ « هسریلبربخ ندزوک تایرشن قلعتم هرضاح برح .هدنکلام

 طقف . رله دا سح ینیدلوا زا ردق هبهحرد رو هیدمش كنعاسم یرلکدتسا

 رشن ندنفرط یتموکح اینالآ كنهسایس قانو ضعب شحن تعانق نلیدیا هدلا هدلسکورپ
 درع یاهعاق سنا نه ریتم متلب هه ۱۱۱ ی

Deutschland und der Weltkriegینید ولو یسردم . ینسهکرولو هب یملع سفت رثا یناونع «  
 . ردشمر و هنس ءوڅ كنسهتل وك اف قوقحلوساتسا

 عقاو ًارارک هنقوقح دارلن او هکلام فرطف كنبرلتلود فالتا هج دم یماود كنهراح ]` 1

 : هناتسناتو» هله را . یدریو لکش رم بیرغ هنیراماپنا یهدنپیلع اتال ۲ < یرازواج نالوا
 هدرل هجرده قوقح كرافرطی « نارفهلا هرتلکنا یرلیماح كراتلم كحوک .ردتقد نایاش یرلزوا# :

 فرطیو كوج وک هلبا هاهنب تافیبضت یک یرلکدتنا هئارا لاثمرب هلاع هدنفح کج هلی هلبدیا لاعاپ

 و رم سوگ او یرلکدتسیا تلکوروس هح ارج قلود رم



oO ES 
7) ۲ : ۰ 

 ی

 یسهغو#یسهتلوک اف قوقح ده ۹

 یسراق هل الدوب و هدتنعضو لکشم یلمح اما 0 راعم هس تب رز وا یسم رولیدبا نالعاو

 ا ا قح ۱ باند سمق

 دضم ةسايس كتکرح طخ ذختم ندنفرط یلود ابال | یثراق هیاقحلب « رامصاخ
 کلب « لکد ندنسهطق ینیدالوا بولوا تحلصمولاح قفاوم هلرخ | رعت «یضتقم ایو

 هب عوضوم ماکحا هیاعرلابجاو لودلانیب هصاخابو ههقوقح دعاوق كنهلماعم نانلوا ثح
 ندنرلقدل وا هدکما دین ماهس هجوت هاسنال ا «ندنرظنطق یزاوج مدعو زاوج [رظن
 هماقا ندنفرط انامل | نوجا عفد و در یرلن | هلا یبهام ریدق كناضارتعاو تاماهما و

 هروک هندعاوق لودلانیب قوقح « ههقوقح تعضو زکلای هدنصا یتقدنكلئالد نلیدبا
 : رک مدال تعا | هک و و هشقانم یلهاّسم

 (غدولوهناع ه E لک وشاب ا ا اروا قلواساسا هک ماا ءراضراعم
 ا نالوا کا دارا تاجا یلحرا ۱۹۱۵ سوتسعا 4 كعاتشحمار ندنفرط

 نا هتشاق ءدفطن و هلهحو ییداوا مولعم . .!ردهدکعا جاحتحا هلکناو باخا
Eیدرویایدیالوبق ورک ذییدلدیالالخ لدعاوق لو دلانی فالود . 

 زىنا ليلح هلال نوجا كمهعا یتلت شلك اي یر زوس كلكو شاب هکر دقوش
 كما ریسفت هروک هلاوحاو فورظ ینیداوا طاح « هنامزو نیمز ییهروک ذم لاوقا هج زب
 هدرا نارب مهم هداعلاقوف « هدنسساس عمم رب كنغلروطاربعا انال ۱۰ ردیا باما
 8۳ اا ا و نالفا شوش هنر یاسا نایاب كر
 اسان | ندنفرط اصخ . ردییّط كب یلوا دیفم ییسایس باحلا ر هدایز ندهفوقح

 حاصیا هدعامجا ر رکید مهم هج رد نع لکو شا « یر ازوس و نالیئاللوق هنملع
 . ردشلوروک تسانم لف "ما هتتسها كناحاضیا ویو شمالا

 : هکر دشع د(غهولوه نام هب نوف) روتق ود هدنعاټجا یل را ۱۹۱ ٤ لوا نوناکب كغاتشخمار
 ر رادم هرتس یتسققح دصقم « یساعدا هعفادم ینغلف رطیف قحلب لی هرتلکبآ»

 اقحلب هدزوا قل | کوا كننالپ برح هسلارف نالوا مولعم هر . ردطساو
 یسهس ۶ یزمغیدنولو روح هتدوحوم ظافحتسا هلروص وو کم ندنسضارا

 . كدبا شمهلبا غياب SEIS هد اس یماشقا یوک ینکیا كنسوتسغ

 یاد «یمشاوا ببس هنتک الف یدنک اقجلب» دل (رلیاوسقاو لیما) روتقود روسفورب هدبابوب [*]

 ۳ رعد لا رح) ادل ا یمیق كراو ردعقدنایاشیرناکهدتلآ
 .ردبا باجمایسهعلاطم كهلاقم نلیدیا رش ندنفرط (هیماه) هدنتم یبهحولرس«یساطخ كنتموکح

a 
 ل



 ۲۲۷ *& ینلفرطیب اقیچلپ

 ربخ رب چه هیهردنول زونه ندششت وب زمکیدهبا ارجا هدندزن یتموکح اقلب هکوب لاح
 نا 6 یو هرتلکنا لاوزلادمب مدیر ناع ینعل هدهرص ر ینیدلوا شمهعا حشر

 طرشو دق الب كنەرتلکنا هدردق ییدلدا ضرعت هنلحاوس زسنارف ندنفرط یسولف

 كنغلفرطی اقلب هدانئاوب .یدیاشمهلیادعو هبهسنارف ام ر کج هدب توام 8
 E ۹4 سوتسغا ۳ « تفگ و : ید راس

 ۱3۱2 سوغات ندا یون ااح فا را یا ناب هدهدنسهر . اق ماوع

 یوام كنتموکح هرتلکنا « هعقاو تادافا نالوا مولعمان هح زونه ینتم نوت هرات
 زمکیدتنا لالخا یفلفرطق اغلب کیا هدنادشتققح و ۰ تلا دن | 8
 ؟ رویلسهدنا اعدا هلزو هن E اکا یتکیدهلبا سح تبر وب ا هحالس نوجا

 كناقیحلب هدرولوا لصان « لوسا زلکنا نلک مزال كما رطح العا كي ینیضام

 عررعا دا هم اتم a کمد وا اقحلب . راریایبهدیا ثحم ندنغلفرطی

 هافو :ندررخ ا اصل هد ک کیر و

 ینیدلوا هدزکیرطاخ . یدبا نونظم کج هلکج هسرون | ربارب هلکمنا وتستورپ « نوجا
 كنفلنادناموق ودرا هلتمجا رارکت هنتموکح اقحلب هرکوص ندطض (  ژل ) لهجو
 ناسا ۰ مدلیا بلط ینسمهلدبا تعا + رو كزعرارکسع هلهجو ییدتا فیلکت
 هل نامزوا اهد . یدبا قاب هدلاح ره ناکما و هدنګ رات سوتسغا ٤ یالوطندهیرح

 یطق هدهرص وا . یدراو هدیدع تاراماو نارد كجهریدتا ماما ی اتحیاب

 .یدبامولعم هحنتموکح لاحر زبلکنا رانوب رارب هلغمالوا هدزلا قااتوو لث اد یری رحمو
 « كناقحلب « قاروا نالوا شلدبا نالعاو رشن ندفرط بولیرک هلا هداسکو رب ارخا
 هلکن و و 5 اک یکیدسا ادفو كرت هجرده هدنهل هرتلکنا ینغلف رط ی فک

 ا رعراودروا ی و 0  تناث ًاضاو تقبقح کیا داش راظنا

 ندقوح ینفلفرطی یدنک « نامز یرلقدصاب قایا هنعاریوط اقحلب هدنرا سوتسغا

 لالخا فاتعلف رظقا اقحلب < یسحتکا .یدراروسولو هد لوا تلودر شعا لاعا

 كن اقتحلب یک ییدتیا اعدا اهلاراشم تلودو شمهلبا كارتشا تاذلاب هرتلکنا ا

 ارد یک ا یا تاوروا کک لکد نوا تا لک ینغلفرط ی
 می دا ن نوعا نصا ییدتا ی ےک

 رونت هلبا هفن | تاحاضیا یسیققح قاس كنناناب یر سوتسغا ٤ كلكو شاب



 یسهعوجیسهنلوک اف قوقح >> ۸

 یرک اسعنیزکمروک تعناغر حاسمو یدج « نامزوا « یتموکح نامل ۱ . ردهدکمملا

 یتقومولاح كنتموکح اقحلب .دیرویدیا دما ینکج ها هر ندنسیضارا یلود اقلب

 روس تولاع وات ا رو ادات هر اسال | نوا قمراروق ندنلکشم

 هدناسل ر هقشاب E EEE O Nl یل زسقح ر

 . یدرییالوق
 اا ۱و تابع فلات لاق هللا یتلفرطی یاد یدنک كناقبحلب هدرلءرص وا

 كرش هدكیهرتلکنا رار هلا هسنارف هدوبو شمالوا تبا هلا همسر قالو زونه

 تحارص یتیعضو كنەرتلکنا هدسوتسغا 4 لصاحملا . یدا شمهنا نیس ینیداوا مرج

 . ىدا شماملوا لئاز زونه یدبما یسهعا كارتشا ههبراحو یدلکد نعم هلت یطق و

 یزکدلاشو یفیدنولوم رادهقالع هدایز كي كنەرتلكنا هدنسەكام تیما كناقحلب زكلاي

 تجومیهشیدناو ناجع هدمرتلکنا یلاتحا یسمشلر هدنروص لماود كناسالا هدناحاس

 . یدیا مولعم ینج هوا

 ۱۳ ۵ ا د یرارما کک نداقحاب كنلکو شاب نامل | هلبس و

 هلخ ًاماع هرخ الا كناقیحلب « یمعا نالعا یک قلزبقح رب "امیر هدنسیسرک

 كرازلکتاو كج هلی هديا لیکشت تانمأت رب یوق یشراق هجراخ هدنقح کج لیدی
 فام هتناجحو قافرطف یمناد كناقحلب سکملاب . یدیا كجهلیا لیدعت ینسهشیدنا

 یک مولعمو تبا ًامطق ییدرتک هدوجو یخ قاضفا هلبا هرتلکناو هسنارف قرلوا

 نالعا یک تود مصاسو نمشد یاقیحاب لاحرد یتموکح نامل | « یدیاهلرتسوک

 . یدقجهلوا شلدا راضحا هللسو نوجا یسعا كارتشا هه رح كنەرتاکناو كحهدا

 : وش هدوا . زرولوا سرتسد هتققح رب تقد نایاش هدنسیدام كزماققدن رب « هصالخ

 قوقح كن هلئسم هدقطن نلیدبا دارا ندنفرط لک و شاب هدنخح را ٩۱۵ هنس سوتسغا ء

 ["] ۰ ردلکد دوجوم هراما رب چیه راد هنکیدلدبا هک اع ندنرظن طف لود

 ی انا هدر ۱۵۱6 سوتتسها۳ هیلاطم و 1
 دل ( رلیاوقاو ) روسفورم رک دلارامو نالوا نشكيوس هنیرلباتج 8ر۸٠ نوراب یریفس ةيحلب

 . ردلماش هرلزوس نلیدیا رک ذ افرح هدنسهفیص یجن (۰۳) كرتا



 ۲۲۹۰ KK ینلفرطیب اقبچلب
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 . رولیروک یفانم هلللانب دعاوق ندتهج کیا « یلوخد هباقحاب دل رلنال |

 قیدصت ةحارص همانهلواقم اب ینغلفرطی یمناد كناقحاب « یلود اب 0 -- "الوا
 . ردشمهلبا صف یدهعو هللوخد هباقحاب نکیا شما نیمأتو

 هلبتفص تلود ر نیا كلارتشا هد رح ییعی فرط ی هداعلالع « اقحاب ۳

 دعاوف تح . ا هنقح كمما عم .e 2 رب رام نخ دک

 یدسهربو هدعاتسم نوجنا كعا رورغ ندتکلم هبر ندرامصاخ را

 . یدفلکم هلسهقوقح هبجو قتلوا علام هثبشت رب بو و
 قلودنانلوا عضو هلاح قافرطیف یدهعو یمناد هلبا دیحوتو ج نم یساسا ییا و

 قوقح كنسکيا یهو لیتو ساق هلود ندا نالعا ینفافرطی یثراق هرح رب ناعم

 اچ روا هتهارا لود رت,فرطف . رو هدر ید

 هدنشهجاس تالف كو تایزظن لک )رر ل و ده و
 قوقح كنود. فرط یاد هدهراس تاصوصخ هروک هار نالوا ربتمو لوقم

 . رد ماو متا نکاح فرط ى تقوم «یلاظوو

 لر ها ۱۸۳۵ ناس ۱٩ « ًاقوقح « ینافر طی یاد كنتلود اقحلب ردقهوک و

 ندنسازجا < هلاک رحم دلوتم ندنض رح كلام حیسو كي هسلارف ۰ یدیا دسم هبادهاعم

 روک ذم « اقحلب ندا مادقا هنلالقتسا لبصحت و ماق هنملع یتموکح ( ابیهب ) ینیدنولوت

 تلود شب « یماس قیدصتوو شء.باط هلتفص تاود ندنفرط ادنالوه هللا همانهدهاعم

 هلتعطفو تحارص ندنفرط هسورو اسورب < هرتلکنا «ایرتسوا < هتسنارف ی همظعم

 ته یلاقک كنهعظعم لود یعاکعا دعا اتش فال و
 هدنسهدامیجدب كنسهمانهلواقم اقیحاب - هدنالوه < ینافرطیف یاد كناقحلب .ردشعل |

 : ردشلدبا حرصت هلروصوس
«La Belgjque, dans les limites indiquées aux articles 1,2 et 4, formera 

un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue Q@ observer 

cette même neutralité envers tous les autres Etats. » 

 او ی لقتسم هدنلخاد دودح نادا هارا هدراددام یجدردو یجنکیاو یجنرب اقحاب »



 یسهعومتیسهتلوک اف قوقح 2 ۰
 یشدافهرلتلود کد نوس دم تلواد + ردکع بیا کشت تلودر فرطف ادومو

 « . ردقج هلوا فلکم هلا هظفاحم ینلفرطی و

 ۳۳ ۳ توت سس ید 4فا مت رک وا یتدالوا لخاد هدیال وه
 [*] : ردوش ینتم یسهدام یحنرب كنهمان هدهاعم نلیدبا اضماو دقع هلبا اقیحلب

 2 E و و

. . . déclarent que les articles ci-annexés, et formant la teneur du 6 

` conclu en ce jour entre S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, 

grand duc de Luxembourg, sont considérés comme ayant 12 mêmc force et 

valenr que s'ils étaient textuellement insérés dans le présent acte, et qulils se 

trouvent ainsi placés sous la garantie de leurs-dites Majestés.» 

 . . . یسهقود نارغ غروبنسکولو یلارق ابیهب هلبراترضح یلارق اقبجلب ولتمشح

 و نکا لکت م هدهاعم تدا هل رایی رکو هدنسهرا یراتضح ۲۱
 قمقو توقیک شعا جردنم هدهمان دهع وشا ع  EEهدهاعم هلهجو وو یتکیدلدما

 راردیا نالعا ینغیدنولوب شلدیا عضو هنتلا یتلافک كننارضح نارادمکح . «

 تلود رب یناهیه ندیا یفرط ی نالعا یشراق هبرح رب نیعم ینعی هبهطقن یجنکیا
 نالوایعیممویلاهدبابوب «هحنلک هسهلسمیس هم هل دبا زواج ندفرطهراحتم لود هنسیضارا
 هصاخابندنناررقم یسنارفلاوق علص یهال ینکیا یلخرات ۱۹۰۷ لوانرشت ۱۸ «ماکحا
 یحنشب نالوا « رتادتم هنقلاظوو قوقح كصاخشا هلراتلود فرط ین هدهرب تابراح »
 ه و ۲ 6 ۱ یرلهدام ندا قلعت هزمت وضوم كتهمان هلواقم و ۳ هدهمان هل واقم

 :ردی | هج ور یرلهخ ر هل رابلاصا نتم هجزسنارف كرانو .ردراهدام ین ۱۰ و یلوا ؛رقف

Art. 1. Le territoire des puissances neutres est inviolable. 

Art. 2. Il est interdit aux belligérants de faire: passer ã travers le 

territoire d'une puissance neutre des troupes ou des convois, soit de mnni- 

tions, soit dQd’approvisionnements. 

Art. 5. Une puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire 

aucun des actes visés par les articles 2 2 4, 

 : زدی ام نا هلک و هدیسهدام یجنکیا كن همان هلواقمدقعنمه دنسه را هدنال وه هل اهمظعم لود ۳۱



 ۲۳۱۰ ینلفرطیب اقیچلب

Art. 10 Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par 

une puissance neutre, de repousser, mêmê par la force, les atteintes ۸ sa 

neutralité 

Saa AIS OEE 

 5 تامی لک وک تنوع فرد
 . ردعونع یراعا راصاو قوس یرلهلفاق قازرا

 جردنم هدرلهدام نالوا ردق ه یحدر رد ندحنکیا «تلود فرط ی ر. ۵ هدام

 . ردلمهعا هحاسم هدنرزو' یسکلوا EE چیه ندالماعم

 لامعتسا ینازواحم نالوبعوقو هتفلفرط ین یدک گود فارط ضد رب و

 د یتلت یک هناضخ لب

 كناقحلب هدلاح یرلکدتیا اعدم یانب هننالواقم یسهنس ۱۸۳۹ رازیلکناهلهو رلیلاقتحلب
 .هدکش|تسم هنماکحایالواقمیهال یرلبانج تلوزور رتسمصوصخ ابو یرلتسودیلاق مآ
 هدتلوزور رتسم یل ؟یرل رکیدوشملشالک | شلک اي «هقوقح تعضو هدهلتسم و .["رارد
 تلود یه نالاق افرط ی هدیرح رب ناعم « یسلواقم یهال نانلوا تح . رد

 ك هلواقمواقتر! یکی ر دتا ايو ييدتسا كارتشا هب هب راحم «تلود وا .ردربتعم نوحا

 . رولوا ربتعم برح قوقح هرکوص ندنآ بویالاق قیعرص
 . ردلکد ع ا هنس وزرا را یدنکز کلای یسمالاق بواقفرطیهدننامز برح كنلودر طقف

 .ریلس هنلکوروس هنرح یتلودر رکید نامزیه هلی الا كنعفانم یدنک « تلودرپ هلتمومت
 كما نیبعت ینفیدالوا بولوا « عوربشم » كبرح رب یک یفیدالوا عنام کوب لود قوقح
 فرط ی هتلا یرلتروهج رو هدنسهنس ۱۸۵۹۵ .ردلکد دوج وم لودلایدعاوف نوما

 نالوا رئاد هنفئاظوو قوةح ار طی هدهب رب تابراحم ندنآریقم یسنارف وق 2 5 ۳

 یحنمرکی . ردعمالدا قیدصتزرنه ندنفرط ناتسبرص = دل رکو هرتلکنالرکردق هب یدمش «همان هلواقموت
 نامز یراقدلوا هدیرح لاح ثنیدقاع و یراج هدننی رلدقاع کلاب هروکدم "هلو م هروک هبهدام
 مزال قیعم هدرضاح برح كنهروک دم هلواقم ًادانتسا هب هول اطمو < ۱۳ .یدقح هلوا عح

 .یدلکد برا زونه هرتلکنا ردق هنماشقا سوتسغا ؛ اریز . یدقا جارختسا ےک یجهیلک
 فرع « تاساسا ینیدلوا دف« كنیم اطاخ . یدا یههمش ییعضو یشراق هنانالآ مد تاب لر

 . یدا ندداوم ررقم هل داعو



 ین ةع وچ ىس ەتو اف قوقح 2 ۲

 كکود ناق « تلود رب .یدرارلیا وزرا قلوا نوصم ندضرمتینمی راردبا حیجرت یفلاق
 نکل . رياسهلاق لادج زا جراخ هلکعا عنم ندک ارتشا هیهبراحم یرلودروا هسزمهتسیا

 ب >نیریانب «هتیروهظكبرح لاح یشراق هتلودرب راکمزع نی هتسيا كما برحلاح همهب
 لود قوتح یونفلاراد مت ربک ) . ردنکمربغ قلوا عنام هلوصح كنسهقوقح مات
 < دلج یجنکیا كن را مان 11۵0021 اه للل انن قوقح ك ( كهلتسهو ) يتلاسسردم

 ۱ ( هابدنا تمج ام
 دعاوق یو هماع راکفا هدلاوحا ضعب ینقوس هیرح كالود ر نهتسیا قلاق فرطف

 . ردیبع تصضو ارظنهتدعاوق لود قوقح نکل . ریلبهدیا حبق ايو بیوصآ ء هقالخا

 یج ۷ كنسهعومت لود قوتح هجا ] (روه سقام) ندنراسردم لود قوقح هرج وسا
 : روییدیا رکف نایب هلهج و وش [ هدنسهفی یجحن ۳۵۷ كننیداج

 امام ۲ ل قمآ « یستکوروع راع كلودرب فرطو »
 قلوا برح ةن كتکلع فرط هدوب . رولوا یلوصح ترورضرب دلوتم ندهییرح
 فرط دوخایو یسعولوا راجا نوجا كارتشا هرح كفرطی ايو یسلدیا باا هرزوا

 كحاصوبرح هک ل صان . ریلک هعوقو هلروص یا تغارف ندنخلفرطی تاذلاب كتل ود
 ر هلو هد نوجا تلود هسلکد نکم قعوق هځطق هدعاقرب هدنقح یعوزل مدعو موزا

 هلعاطقا كحاص . زامهولوا عضو ساسارب هدنقح ینیدالوا بولوا دوجوم كنرورض

 ترورضرب نوجم|تلودو . ردا نوکت ( برح قوقحینمی» هقوقع. جاتن قاطرب رار
 « ۰. ردر ام اد 2 اتو نیسالوا نوسلوا دوجوم

 فرط ككرابراحم زکلای هدنسهلواقم یحنشب كنناررقم هال نالوا تحب هدالاب

 ی و ات قوقح یشراق هرابراحم كل راف رط ی هاب اقلابو هرلل ود نالاق

 ندا لالخا | اة وقح ینلف رط ی هد ر دقن ینیدب ولوا عاها ندنفرط یر ندندقاع هدنو

 لاعفا نالو روح و فلأت لباقان هاسهلاقتم فلاطو و قوقح قلفرطیل - كلبراحتو

 قح اولو كتلودر ‹«هلواقم E یشراق اکو : ردهدقع ولوا دادعت و 8 تاکرحو

 . ردلمهمری و و نعرو تانمأترب چه یشراق هنسهلازا كنغلفرطىب - نوسلوا ندفرطرب

 رب هلو هکنوح . یدزامالوا نکم تانیمأت رب هلو ًارظن هنیرضاح لاح كلود قوقح
 هروک هسداهمنجا نالوا ورغودكي ك ( روه ) . ردکمدكما منمیرح «كغالوبقتانيمأت

 . رد « ا ایو یرکسع ررر فرص یسهئسم كمهما ایو تعا ماود هدقلفرطف



 ۲۳۳ ینلفرطی اقیجاب

 ندفرط ره هلسروص عضو لاح فرط <« یلفرط ی ءاد ء یربنده وا قلفرطیب هکر کم

 . هلوا شلدا نیمأت
 (۲۰) كناقحلب ) هدنمونامتلوا یلخرات ۱۹۱6 سوتسغا ۲ «یتموکح اینالآ یدعا

 نالعا هدنردق :یسلضا شاع هت رور تك رو اع نا یا

 رابتخا یتکرح زرطرب نبعم یتموکح اقیحلب . یدیا شمهیوس "ةحارص ینکجهدیا برح
 قلفرطی هحتنلاب . یدقجهلوا شاوا لخاد هرح هلهج و یتیدلوا طورشم ًارظن هنسمتا

 هلاح رب قیبطت لباقا هدنقح اقحلب قترا یعاکحا یسهلواقم یهال یجنشب یهدتقح
 نکم ًارظن ههق وقح دعاوق « یلاخدا هبرح كناقحلب . یدلوا هلبوا مک هتن . یدکج هک
 تک رحار فلاخ هلللانی دعاون «یسانلا ءرابعا رظن تسدلواتم مال و

 ع وضوم ینعی شمام رک ها دهعت ار ناعم هلواقم اب « تلودر . یدنمهل دنا ی

 هب رح قلودوا هسرونلو شمهعا قیدصت یربثدل وا ینغاف رط ی یگاد كنود نالوا ثٿ

Eردراتخ امام  . 

 ینغافرطیب كناقبچلب : ریلهلیدبا صخلت هلتروص وش «هقوقح "هلتسم هدلاحوش
 یزو ر دنولوت | هبدهع تیر وح رب ىايناملا همان هدهاعم ندا نمأتو 6

 تیاعر هغلفرطی یناد كناقحلب هدلاح نالوا ثح ع وضوم هروک ذم تلود : یدیا
 ؟ ىدا یمفلکم کما

 علام اقوقح هنتکرح و كنابنالآ «یسهمان هلواقم هال هدیدبا لکد فلکم رکا
 نوجا ینیعت كفئاظو فلت ندبا بترت هنفرط هدلاحوا هسیا فلکم رک | . یدزامالوا
 . یدرلیب هل ۱ هراتعا رظل

 هنماکحایسهمان هدهاعمینافرطی یمناد كناقحلب هد ۱۹۱ سوتسغا «یلود اینالآ

 اک نالوا یشراق هب اقلب هدلاح و قحا < ید هسا وا نیم ولو روم ًاقوقح هتاعر

 اقیجیاب هنب « هل هدلاحرب هوا هیفامعم [*] یدریلیبلیدیا یقلت یک فلاخم هللملانیب قوقح
America an the World War 1915 ]*[تاقیقحم ندنفرط اشمآ «تلوزور ہدنرثا مات  

 اسال ۲ ییالود ندنسلوا شتا لالخا ینماکحا یسهلواقم یهال یشراق هاقیجلب قرهنلیق ارجا همزال

 هنسهدام یجنشب كنهمان هلواقم روک ذم «بلطو هدهسیا هدکعا پاط ینسهلخادم كناقبعا هدندزن
 ال یک هدقاع لود رکید .اقیرمآ ةدحتم تاموکح ۰ ردمور# ندیقو> زاوج ولردرم ًارظن

 كتلهوزور ءان اکو . ردشمهمەلىالەكت ‹«شمتا قیدصت زکلای یشراق هرلتل ودرکید ینرل همان هل واقم
 یشراق هناتعنانو كنيراتلود فالتنا تاوزور رتسم اب . ردلکد دنتسم هنماکحا لود قوقح؟یاط

 ۱ رویلسب رکف هل هدنقح یراتکرح زرط



 یسهعو#یسهتلوک اف قوقح #6 ۳4

 برح ًاقفو هر تاداع و نئاوق قح | طقفو نوجا كما هعفادم «هظفاحم یدک
 قانم هرح قوقح كرالاقحاب « هنسهحلسم تمواقم كنلاها براحم ربع . یدکج هام هدیا
 2 | یدرو وا رادحالص هنسارخا ( یازهرهد) هدلاحره اتناما یشراف هتي راک رح

 دم ۲ ےس

 اقوقح كنادهاعم ندبا نيمأتو سس: ینفلفرطی یمناد كناقجلب «یتموکح ايام ا
 «قوقح یاملع هکولاح . ردشمهغا درسضارتعار چه ردق هبیدمش هنتعرع بوجو

 اکو ی دحام ۱۸۳۵ - الوا ۔ رار ودیا نانمودضارتعا مهم کیا هدصوصخ وب

 فرط ینهلتسم + یدیا یمروییدیا لیګ هیمسر تیفاکم رب - یروصولو - هبایناملا
 . ردراشعا ددرت هدهطقو هلتموم «راندبا ققدن هلا فرطی لاک ید هدراتکلغ
 شلدا اضما ندنفرط لود ا ور دوجوم نامز وا « یسهمانهدهاعم ۱۸۳۵ هکذوح

 ۳۳۳۱ لات ا۷ هرز قلوابعوتسم هدیاسور رخ الاب. یدل
 تصخش کیو ندنغیدلوا ش ا لکشت یمهبد ا 0 هدەرکوص ند ۱۸۷۰ و

 دع یلغاب هنادهاعم کیدتبا دقع كنابسورپ نالوا یلود صخشر هقشا احراتو ًاقوقح
 . یدزامات ولوا

 كج هروشود هب مس یتسفوقح راتعا كننادهاعم ۱۸۳۹ هدنسهدس ۱۸۷۰ - ۳7

 كياقحلب فاعتم یروهط تكنسهراحم مشارف نالا . یدا شما نوکت هثداح رب
 یسهدحتم تلود ايام لا یلامش كرك «یتموکح هرتلکنا هیدصقم كما نیمأت یتفافرطی
 ۱ هتک ۰ لردهاتم ها رت شما دعع هیهاخمر لامکی ا او یک و ها

 E واوا فا ریتکر لا هشلق رطیف كناقبحاب یسکناهیه ندرلب رام

 کسا ۰ یدبا كجهدبا قافتا هلفرط رکید نوجا كما هظفام ینفلفرطی كناقحلب
 هدقع كهدهاعمر کک هلو «یدهسل واهتسراو ندهمشو یاب تعم بوجو ها

 د

 هدنسهخسن یخ رات ٤ لو ۲۳ كتسەنرغ 0۷110015 كرکو هدرا ن لیدیا 1 دل رک[ 1

 ح رصم هدنسهدام ج وا كنس همان هلواقم یهال الرا ثح اب و ف وکر تا
 فرط ردق هنامز وا هدامو هکذوح - رولرو انعم شاک اب هبهدام واو هنیرییعت 2018 ۵

 كت رلیازهریهر نالا یهداقجلب دوخایو - ردلکد منام هرح نالعا یشراق هتلود ر نالوا شلاق

 هتهیلع یرلتم اتم راقم هلللانیب دعاوق كتسیلاها اقیجلب هکلب ءلکد یراق هت.واقم كنتلود اقچلب
 : روم دا رو اا



 ۲۳۰ ¥ ینلفرطیب اقیچلب

 كنبرب ندهصوصخ لود نالوا لخاد هدن | نامز ییدتا لکشت هدحتم تلودر
 بوجو نوا هدحتم تلود هورغود ندوغود كنادهاعم ینیداوا شعا دقع هلوا

 قوقح هایراتخا و اضر یدک زکلاب «تلودرب قرهلوا هسمومع .هدعاف . الف یعره

 مولعم ء یموکح LU هکر دق وش . ریلس هوو هدناماربلاو تادهعت اتفوت هسدعاوق لود

 ینغیدالوا هباعرلابجاو نوجا ابنالآ كنتادهاعم ۱۸۳۹ تقو رب چه هرزوا یتیدلوا

 «ووغای نوف یرظان هجراخ اینالآ هدنناسن یسهنس ۱۹۱۳ سکعلاب «شمهعا نالعا
 یترالوارته نوا انالاو ےن ر كنادهامو هدننسم وق هجدو تعاتشحار

 برحو ( تعجاص هنسهوالع كنباتک رمسا یلوصو ۱۲ كناقحلب ) . ردشمهلا لوق
 . ردشمهلا رکنا یراهمسر تبع كنادهاعم روک دم «یموکح امالا ید دنا

 قالا كنهسنارف هلهزا هتلود جنک كنسهمان هدهاعم قلفرطی یل رات ۹

 ضعب كقرامب هدهسیاشملی هلوا یسهدناف یک كمت ا شحم هدام تبنمارب یشراق هتئالباع

 تلود «یادهاعم نیهجولاوذ كنەرتلکنا یلخرات ۱۸۷۰ نالوا یسهج یا اشفا
 . ردکر کهسهدیالکشت ناهرب هتشیدلوا نیما ندنتعیمماود كراهدهاعمکسا كنهروک ذم

 ۱۳۹ یلوا مروک هسادعاوق قوقحو هفتم «هدهاعم فعاضم نلیدیا 5 اذهعم

 یشراق هلاعحا رب ناعم « یراهمان هدهاعم ۰ ۰ زعا نمضت هدیخسف كشراهدهاعم

 كنادهاعم وا نوجما ی او هدکعنیمأت ینماکحا ینادحاعم قلفرطی نلیدیا لوبق امدقم .
 . یدیا دام ا تست هدییماود اماع

 قیدصت هلسهرقف كوص كنسهدامیجنح وا كنهمانهدهاعم فعاضم تح كرظن هطَم وب

 هرکوصندنساضقنا كن هدهاعمیب ارظن ههرتفو .ردمزال كلا فارتعا یدل شلدیا

 .دوللاق قاب یمکح هقتع دهاعم

“The independence and neutrality of Belgium will, so far as the High 

contracting Parties are respectively concerned, continue to rest as hereto- 

fore on the 1er Article of the Quintuple Treaty of the 19th. of April, 

.,,1830 

 ۱۵ قلاسلایفاک هدنقح هدقاع ةهمخفم تاموکح «یسفرطیو لالقتسا كناقحلب »

 « ردنحاوا ماوور دات را تیام یو تی تاس هح



 ی تره قو م
 .رویلشالک ! کج هدیاهظفاحم ناک اک یتوقو مکح یل وا «كننافالسا ۱۸۳۹ هلتروصوب

 ۳ ۰ ره 0 0 0 ا یاش درو اورا هه اج نام
 .ردبا اضتقا كمهلبا لوق ینغیدلوا شلدیا قیدصت

 هدنسهرآ هرکع تلودلویب کیا یک اقجلب : روینوروکم هم اهد ضارتعا یجنکیا
 نوجما فرط ةماداو لوقعمریغ هدنناذ دح «یضوهلاح قلفرطف یاد كتلودر, ناک
 روس قوح امورت فآروب . ردرید رب ر تک هاو و ماطر ا

 یفادتهدهسزامان ولو هدد رح ر یزواجت «تلودر فرط یا او رخ كمهب وس

 ۰ ۱ ۱ a تچ تعلق رطق هما زیاد ةر
 لبا هعسط عناوم ندفرط رکید . رولو لکشم یبرفت كنغيدلوا یفادن ابو یزواجت
 همظعم تلود رب هنسدکلوا « هتلود ر هدلاح طسوتم ايو رخص نایالوا ظوفحمو طاح

 یتتیدوجومیدنک هل ر وصوب و هلباقم رح هجا ایدل نامز ینیداوبعوقو ضرعت ندنفرط
 هاضرمت یکو رلتلود راس کنوح . ردلکد قفاوم كمهلبا لمحم یسهفیطو اقلا هکلج
 لود . ی هدفا یراتبرس هدنصرصخ قمالراص نولیراص هحالس یراق

 . ردنکم رغ كجا هلازا یهصقنو هلبتروص كجا دقع یرلءدهاعم تانیمأت هيا هراس
 ضمب هدرصع یجنزوقط نوا . رویم ودوکشخ تعانق هیرظنوب ًارظن هقوقح لع هدلاحیه

 هنسهرص یرللوصا و دعاوق شلدا لوق ثالود قوقح « ضو هلاح فرطو كراتلود

 ا اب هوا رم یار هاو مف رکید م ردشمر
 شنا نارتقا هەم لوق ینلفرطی یمئاد كناقحلب ( ًامسر ) هدنالف كرکو هدناب ظن
 کج ههل ا نولیدا اشنا نا نەغنىسىاف هد رس كل وص یکی یدلدا دعسا سار

 هددنع قوقح بابرا « تهج و . ردشمل دنا داناتسا هغلف رط ی 7 هحییاشاپ هدنسهلتسم
 اروا لودر ء رضا هبراع هلاحا .ردملق
 لوایح الا دز و هتسدعاوف لود قوقح طقف . ردکجهربتک هلوصح لدمرت

 ِ رد رو رخ دف هرابتعا رظا یف ەق وقح تعضو

EE۳  

 ددعتمكووغا نوف یرطانهبجراخ درک و ینادافا لک و شاب رک « یتموکح اسالآ
 هقاطم ترورمخو یلاجا هعورمشم ةعفادم ینلوخد هاقحاب كنبرلرکسع نامل ا هلبا یانام



 ۲۲۷ x ینلفرط ی اقیچلب

 ۱۹۱6 سوتسغا ۲ ییدلیا عباس هباقحلب كنابنال او شما هارا هرزوا قلوا یرتا

 لاحهموم نوجا یساق, كنتاود انامل ا . یدیا شعولوب دنتسم هرکفوب موتاهتاوا یلخرات
 شمروف نوجا انفاو وحج ییابنالا :ارامصاخ . یدروبلک مزال كم ندنسارا اقحلب

 تل ودر «تهوکعت . یدبا كج هلي هلو نکم هلروصو قح | «یلوزو كبالاب یرلفدل وا

 E راهطا فالود نایت ولو هدنش روح كمما زواج هنفوقح كناقحاب ینعي تك هثل ات

 . یدیا هدکعا تعلق یناهصت كنایزو ررض ولردیه یا دلو ندزوب و و

 ةعفادم ةققح یکییدتا اعدا « لود اننالا .رولوا رطاخ دراو لاوس کیا دارون

 هوا ۲ ی كلح رو ارظن هتدعارف لرد یر + یسا ی ات
 ی ریا هلوا عوسم ییلالخاو ضف كساحو یيدتا لمح NE قافرطف دّقعنم

 كلاوس کیاره هروک هز, . رادوی رو باوج رر یلسو یم هرانوب « راضراعم ؟ یدبا
 یو فالو ا ترج . یاسا اتسسا اب نالوا راحود هتض مت هکنوح . رد« توا اوج

 SS AES ناح كبرح ك .ردا تانا در

 یییزقت كنتعضو یهدلاع هسزانوا چیه ايو ییزجو ماقا كنابنالآ «هباغیرلکدتا

 9 «یاششتو تاروصت همساق» 2 واوک هارانمشد یک ینیدلوا هد رح تیادب .یدا

 هم تفکو « هلس یدبهسلوا شمهلدیا اقفا هدزرطرب هنالدهداس هلراهمانناس یصوصخو
 . یدیا مولعم هداینالآ

 هدتعضو رب کم ثباغ ندنرظن هطق كلرکسع ءاسالا اراتغا ندهقفد كلیا
 کیا مظعم كا كناپوروا نالوا شعا یه "اللمکم ینرایدنک هدراهنس لو .یفر وتو

 كردار وع یک یبدلک مرالولفا لوم نا برح هدیرززا ٤ج کا هلو

 N یالود ندهرتلکنا نالوا شمل ا عضورب رکدید كب یرہغود هنیرانوک

 کا دانتسا هننوق یدنک فرص هدیرح هقشاب ندنآ ۰ یدیا هدقملو مو رحم ندنناکرح

 یتفتم یک ییدلدبا دیما عطق ندتنواعم هلبا حالس كنایلاتبا هکنوج . یدروینووب روبج
 كرد رک لود اددعیس ودروا ندنکیدلبا نرح هرز واهمج یکیایند ایرتسوا نانلو

 قوس یتمسق رب قحا كنتوق یشراق ههیسور نانلوب قاف هکلبو لداعم هنیدارفا ع و
 لداعم هتسودزا لالا هدلاعره یراهلتکر کسع كيهسلا رف .دنروهط ك رو

 یسهبددعهمظع تشاف كرامصخ .یدراو قوفتهجور زکلابنوحما اسالا .یدبا هدقعلوب

 هبسور «یتعرس دیلقت لباقا كنکلرب رفس نالاهدلاح ینیداوا جاتح هتقوهلضف اهد زا رب



 یسهعوشیسهنلوک اف قوقح >> ۸

 كما هدافتسا ندناححرو . یدروسر و یتاکما كمروک شیار ندا تادشح لاک ا

 هلروصو هکنوح . ىدا ینهلئتم تاج « تاحرب یک ییدید ك ( ووعای ) نوف "ةققح

 ددر هتفه چاقر . یدراو یدیما قعروا هرب یر ندرصح ندهتش هدادما یرکید

 . یدا تالاتحا بلغا كلزا دلا یسهددع تهاف كرامصخ یدیهسلوا شلدیا

 کلم كب نوجما اینا لا ,یدودحاقحلب . یدلوا مضنم اهدتفکرب مهم تیاغ اکو

 نوا هرضاح ٌةبراو قلوا لخاد تالاا نیر نداروا . یدبا هدکعا لیکشت هتطنمر

 ۱ دا یالوف تب كم هلا عا زک ام ندور نالوا را تها رب كوب ك
 عاف قح هلوا علام هشنروه ڭكنمشد 7 ینیدلوا هدنلاش كهسنارف هداروا کنوح

 ندخیدلوا مولعم هحنسهمرح ناکرا هسنارف عبطلاب تهجوب . یدقو تاماکحتساو

 ثكناقحاب هلجزا . ىدا وو هداراصحتسا هرزوا كمما هدافتبا هلقح ندیاصه و

 دیشح یراودرا زسنارف یلتوق هرزواقعوط ینطخ ( روما - تموبژ ) هدنسلاوح زوم
 ["] ۰ یدیا مولعم امطق هسنتموکح اسنالآ ینیدلوا شلدیا
 هسنارف هرزوا قلوا رادم هضرعت یشراق هیامالا ندنفیدلوا یلتوق اهد نداقحاب «هسنارف

 قلوا عنام یتموکح اقحیاب هلامعتسا و باا قدهلوا تاکرلاسا كاقحاب ندنف رط
 [*] .یدقحهمهلوا قفوم اکو هلس هستسیا

 هدا تیاعر هخافرطی كناقحاب .دنحشرات ٩۱6 سوتسغا ۱ «یتموکح هسنارف اعقاو

 0 تبار د ای و ندنفرط تلود رهت شاب نکل . یدنا شا نان کج

EIانالآ  aهدهلبا هیت | تانداح یتح و قوثو كتامولعمو نهلدیا نالعا یتالیصفت  

 كنهدددع دورش داععا نایاش لوا ندنعیدو هر اقلب كنموتامتل وا ناله لاو ردشم هل | ققح

 هیت ودرول » « تادافاو . یدراشمرک ؛ اقیحدب EES ناطباض زسنارف قوحرب ارظن هنتادافا

 دل ( فوسارغ راشیر ) هلج زا یک ینیدلوا ع ردنم هدیرل هج فلتح تتسارع € غن وتیاچ هنامکلآ

 . ردشلدا کو هده دنس هفیح یجم (٤+۱) كياتک یناوثع « یساطخ كناقیحلب » نالوا یرثا

 ادنالوهو اقیجلب هدرلتک اپ نانلوا مانتغا بولیدبا راضحا هرزواقهدجا هدننامز كلر رفس س ایا

 زوع ۳۱ یتموکح اقیجلب -- الا . ردولو یرلهطیرخو نالپ كلر رفس زسنارف راد هنمانقا
 2 یدشلدا رادربخ 5 ندنعامحا رک اع رادقم لتلك ندنفرط هسنارف هددودح هدنخ راب

 هسنارف, هد YE سوتسغا ۳ قوس تكت ودرا لوت شب نوجا تن واعم هتتم ودح اقیحلب -- اعلار

 ۱ . ردشع ولوا فیلکت هب اقیحلب سر نادنفرط

Eناسا ۲۳ د( رز یال اربم یرتیابم همان ۲ لسکو رب كنهرتلکنا یالود ندیابسا ینیع  

Aهر وکه نتا اب لخرات  NANNYنکا كلا یتقفاوم كناقحلب یتموکح هرهلکنا هدننارح  

 . یدیا شمهتسیا قمراقیچ رکسع هیاقیچلب



 ۲۳۹ ینلفرطیب اقلب

 E تراوص لس واع هدنغیدلوا هدکبهلن هظفا ۳ ی اکرح EEE هدرب دش

 [*] .یدبا شعا ناکا
 كنهرود ر ؟یدکعد هن « تمهلدا تیاعر هغاف رطی و ندنفرط تلودرب هقشاب»

 وب كنهرايطرب دوخاب و شمصاب قایا هعاریوط اقجلب اوہ كنهزرفم رب كوج وک ای و
 لالخ |ینفافرطیف اقحلب كنابنال| هدنلاح یسلوا شحوا ندنوج كنسهمش رب كتکلع
 .یدکجه لدا تکرح روک کا و اعدا ییدلوا شفا

 یدهسلوا" شمهتسیا كع تیاعر ةققح و امام ةف رف كناقحلب «هسنارف

 هب هحش دیا لالاخ | ینغلفرطی تاذلاب دوخای و هج ديا توعد 7 اتحاب : هکیدبا كح هد

 ["*) .زکج هدبا تیاعر هنفلف رطیب كناقحلب « ردق

 اتا زیلکتا رم یکسا اهد ندو كرك و كنادافا و دارک.ردیاناب كنیريفس هارد (]
 مای The new statesman یلرا ۶ ات نرشت ۱6 هداقح یسهونعم تمیق كن _هیهم

 وش یهباترس « هعلاطمرپ هرو هل لتع هدنقح برح » دل ( واشراترب ) ه دنس فی ىج ۲۸ دارا

 :ردرظن نایاش یسهرقن

(C) that the apparent moral superiority of tho piedge given by France 

and England to respect Belgian neutrality is illusory in face of tlie facts 

that France and England stood to gain enormously, and the Germans tu 

loose correspondingly, by confining tlhe attack on France to tlhe heavily 

fortificd Franco-German frontier and that as France and England knew 

they would be invited by the Belgians to enter Bvlgium it tle Germans 

invaded it, the neutrality of Belginm had, as far as they were concerned. 

no real existence.» 

 یرلقدلوا شا اطعا كنهرتکنا و هساارف هدنتح یراکجهدا تیاعر هنغافرطب كناقیحلب

 نالوا كح ها ارجا وشراق ه هننارف هکنوج .یدا لا و. یهاو ارظن هلاوحا یئاقعح تا۳
 ییقوم ران الا «یدبا هسا وا شتاراصحما هی دود ناک هتنارف شلدا ےک هد ووص لتوق موم

 .یدا یبعدس یراک هدبا هدافتسا هداهااقوف ندو كنهرتلکنا و هسنارف رام هلفلوا لکشم

 رکسع هلام ههسنارف و ههرتلکنا تالاب كرلیلاقجلب هدنلاح یرللوخد هاقیجلب كرانالا کلذک
 كنغلف رطس اق جلب هیلد ءانن «یدیا تیفیک رم مولعم هجهرتلکنا و هسنارف یرلکحهدا باط ینجارخا

 .یدقو یس هیقیقح تیدوجوم وشراق هنیرلیدنک
 یفاکربغ یتموکح اقیجلب ینسهمانناب رم لئام کو كنيمصاخ نیفرط هدنسهراحم ۱۸۷۰ (۳"]

 La neutralité de la Belgique ییدتا رشن هد ۱۹۰۲ .Ed 68680058 ۰ یدا نا دع

 .رویمروک فلات لباق هليا یدعاوق لود قوقح هل یدیق رب هلو (۳۸۱ هفیص) هدرا مات



AE:یسهعو#ت یس هتل وک اف ق وقح  

 هاهجورب چمه نوجما یراتهوکح اينالا هنو ءاقحاب هن «یلافلت كل هسنارف هدلاحوش

 . ردراشمروک یفاک یو «یرلتموکحزلکناو اقحاب یار ړکنو . ردشمالواشخم نانثمطا
 ۳ ا اد يلا لار هجتموکح .اننالا اوج كنهبقارف
 دعاسم لا نالوا ضرع هدنحرات ۱۹۱ سوتسغا ۱ هدوا هک یدراو اهد یثر ییدلس

 ۱۳۱و ول كن کیا هدرضاح نرخ ك (یهرغ راودا ) روس امر هطنارش

 و شد تسمروط فرط هبا طئارشیک هن كنهرتلکنا ادعامندکدم.تسیا كما

 لالخا یتلفرطین كناقجلبهلاراشم یسایس سکعلاب یتح . یدیا یسمهلبا فاکنتسا ًاعطق
 ۱۳ ات هاو ل م تاتمات ندقرط اتال راد هتکح لا
 ۱ ۱ یا 2 هعحا ندقحا كج هدا مارلتسا لف

 لالخاینغافرطیف اقحاب « یسکناه ندرابراح « یتموکح هرتلکنا هدنسهننس ۷۰

 قرهلوا نمضتم یتدهعآ تکرح كيرشت هلرکی براح یشراق اکوا هسرولوا كچهدیا
 : کیا شا لسو تدقع یسهدهاعم یطاتحا قاقا رب یر ا یرب | راع ییا یه

 2 ناباس یلوا شا تعضور هقشاب نو و سو ندتاد اهد كنهرتلکنا هعفدو

 لیکشت یسهنابب برح رب جن | نوجما هرتلکنا هرکوب « یلالخا كنغلفرطیب اقلب
 ۱۳ رک درک تیوولکعا رک نالا نال 1 اسارت یانو . یدکج هالا
 [*"] . یدنولوپ هدتیروبج قعاق هاسح یک تفکر ققح ینفجهلوا لخاد هبهبراح

 کج هلیدباتبشت هموجم هنس مع لامش كنابنام | ندنسیضارا اقیجلب هدنعوقو كلاح رب هلبوب
 <( لدا رغ ) نوراب یرفس نر كناقحلب . یذیا هتسراو ندهمش و كش ناه

 هلا ی هدنروار یلحرا ۱۹۱۱ لوا نوک ۲۳ ییدلوا شعا لاسرا ماو

 2 یا ع لا یروهط هر هدنسرا ءرطتاو هسنارف

 0 هب هرف هد کدو هلاق » : ردشعا هعل اطم ناس یاهجور قرهلوا وعود كب

 اضعت یزعدودح نوا قلوا لصاو ها < یسودرا زیلکنا نالوا كحباب دیا

 ینیدولو ساساو لصایب كمابنا نالوا رثاد هنفجهلوا لخاد هباقیجلب تانانالآ هیلع ءاس ["]

 ۰ (۱۲۳ وعو باتک یوام) . ردتبال ید رلکنو

 ۲۳ و ۲۲ یهدنتسهرا (نوبتاق) هلا ( یهیغ) نالوا مولعم یر ندقوج هدنیلرب ا ]

 ًادحتم 5 هترانالپ برح ناکرا ید كنرلودرا هرق هدنارا یخ زا ۱۹۱۲ لوا نرهت

 .. یدشمهلبا لییعت ینراتکرح



 ۲:۱ & یافرط ی توپ

 .ردقج هل والخاد هتکلم نامه ندنتهج یفغ لاش کلب «كج هموزو ردق 1 یوغنو )

 «. ردقجهلو شا زارحا تقناف و ناحجررب یک كرلببهرک ههرام لاحرد کنون

 . یدلآ ینلکش هیناح "هلمرب نوچ ا اینالآ « كما هظفاح یتسیدنک یراق هلاتحاو
 باما یسردنولو هداروا هدزوا كم هظفاح ینحانج نالا هدنلفسا یارحم نمد

 هلع ءاننو روبح هفلاق هدیعفادت لاح لواب لوا هروکهنفک كرامصاخ « ودروا یلتوق ندیا
 هفعض هبلیخ ندبلیخ یتضرعت نالآ یهدیرغ ینادقف كنوقوب ندنجهلوا موکح هتلاطع
 هلرلسور هلبیا لادتعاو نوکس لاک « هرتلکناو هسنارف هدلاح وش . یدکجهدیا راحود
 هب رص ر یعطق رورلاب نداقحلب هدئنسانم تقو هللا راظتسنا هسراودروا هج ران ویلیم

 فرص ندا هدافتسا ندنسضارا اتقحلب نوجا یک رک ضرعت . یدرارلسهیدنا

 هدندودح اقحلب ادعام ندنو .یدکجهریو متن مخو كي نوجا اینا | هدیسع ولوا رظن
 را ا انداع هسیا قمامر دئولو رضاح ودرار لتوق یشراق هرات زواج زیلکناو زسنارف
 . یدرولوا كعد

 بابسارب نوا ایام | هجن هلمأت شیپ یراتهجوب نوتوب هسمٌک رب فرطیو فصنم
 . ضهدیا راکنا دوج وم كنتعضو هعورمشم a كلاح هربح

 ضق كنرلهدهاعم قلفرطی یمناد هروک هلالانب قوقخ « یلاح هعوربشم ةعفادم
 ! هتلا ؟ یمرولوا شحم زاوح هللالخاو

 ر كجد ا اقلا هكا یتساش و ساسا كلود « قعر ماود ددهع رب یناهیم

 تلود نامزرب چیه « راع ا .ژاملییاص روبج هتناعر هبهدهاعمرب هلیوب تلود هسربلک هلاح

 .زمالیمح تضلکمر هلو هنلودر چیه «لود قوقح .زامالوا هقوقح هبجور, نوجا
 یتبعماود كاننادهاعم قافرطیف ۱۸۳۹ یو هلوصحهحش ر هلو هدهلئسمو هتشيا

 نوجااینالآ هروکذم تادهاعم هیلع ءانب .یدیا فلات لباقان هلیایسهبنابح عفانم كباینام |
 هدهنمزا هفاکوهدندزت راتلم نوو « هساسا ٌهدعاقو . یدبا شما باغ ینتعص بوجو

 هکر کو هی رظنیراح هدتکلم لخادلرک ["] یک کیدادیا قیطت ندنفرط تساس لاجر
 [**] ۰ ردتفکر شلدبا قیدصت هروک هننایرظن كلام مصاخم ايو فرطق ینوکوب

 یسهیدینأت ةوق كنسهدهاعم نیمأترم هدنقطن ل رات ۱٩۱ سوتسغا ۳ «(یهرغ) روس [*]
 ( ٩۳ هفیح باتک یوام) . یدرویدبا 5 یرلزوس روپشم كنوتسدالغ هدنحم

 هلا هربخا تابرام «هحلص تادهاعم نالوا دقعنم هلتحارص واو هرزوا قلوا یدا ۳

 ؟ رولیرو زاوح لصا اقوقح کو < یی دەلدا لالخا
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 .ردسانم یرک ذ كنرایضعب قرهلوا لاثم هدننایم هدیدع یارا ندیا قباطت هتربرب
 :یدراوهرتفوش هدنرارقرب ()اندانعع 6:۳451908) كنسەمكح زىم اه ما ؛دحتم تاموکح

«While it would be a matter of the utmost gravity and delicacy to 

refuse to execute a treaty, the power to do so was a prerogative of which 

no country could be deprived without deeply affecting its independence. 

 صا رب لمأت جاتحو مهم ہداعلاقوف یلدیا فاکنتسا ندنسارجا كل هدهاعم رب »

 یک Jk هلالقتسا هکردیزاتما ر هایوا كتلود « تبحالص وب رار هلغلوا رطخ

 « . نه دا مورح ندنآ تلودر چیه

 نایالوا هنهل هدكي كنابنالآ هدنسهدبرح 0001001 یی رات ۱۹۱ لولیا ۳ اذک

 ۱۳ فا تا شرق هاقسل (۱۷۲ هفت ) هدهلاتع
 هکردشعد ( تلوزور )

When a nation feels that the issue of a contest in which from wha- « 

tever reason, it finds itself engaged will be national life or death, it inevi - 

table that it should act so as to save itself from death and to perpetuate 

its life. 

 كنناعوتابح « تلمر نالوا شمنلکوروس هبرحر نوسلوا هسرولوا لتر وصهن ره »

 یدیدع كننایحو ینصالخ ندنوم هدریدق ییدتاسح یغیدلوا قلعم هسهجت برحوا
 « . ردندنناباجما ترورض یبنوذأم هتک رح هدنروص كج هدا جاتنا

 (ریوه سقام ) ندنراسردم لود قوقح هرج وسا « هلک ٌهدعاق یراج هدبابوت
 قوتح هرزوا ینیدلوا مولعم : ردشلدبا حاضیا هدزرطر قوقحو حرص تیاغ ندنفرط

 هیفادم « هرب ناسا ) هدنروهظ لاوحا بلاس یرابتخاو هدارا كدهعتم هدهدام

 ا  رولوا طفات ندمح هنوناف فناظو ضمل 6 یک. . د هعورشم
 ۱۳ قلا مراا رظن یهو صح تهام كودو هداودلانب قوقح
 < یساش « كلود یساقا كیهجو ر ییعی . ردیرورض لوق كيهدعاقر لئاغ کو

 هجو وب هسزالوا فيلات لباق هلا یسیونعم تمام و یسهبتاح ةيساسا طارش یلالقتسا
 قح دلومو نوکم ڭتلود تقو رب چیه « دهعتر, هلو هکنوج . رولوا طقاس ندمکح



 نیا 3۳

 LOE یلفرط ی كنافیجلب

 هامل | ) . نههلدیا قلت هرزوا قلوا قفاوم هسراتخاو اضر 600056۲26۱8۵6010 نالوا

 . ( ۳۱۳ هفح ۷ دلج یسەعوم لود قوقح

 یسەرأبع ك ( 14⁄1 سنءهرول ) ندنراملعم لود قوقح زیلکنا فورعم تیاهن

 . ردنایاش هدق هدارو یخد

«Extreme necessity will justify a temporary violation of neutral territory.» 

 هتشیا « ["] رالف روذعم یزواحم رب تقوم هتکلعرب فرط ی « همریم ترورض »

 انامل [ هفام عم . ردهدکلروک قح هلبا باب | وب یلوخد هیاقیجلب كرانال | هود قوقح
 هکمروس یرایا یهمربم تورض ابو یلاوحا تا اما نوجا كما هعفادم یندنک یتموکح

Eمونا اید هش هوحوم مع ابو تبدر روم هو  
 < یتموکح اقحلب لوا قوج ند كنموتامنلوا اینالآ . رددوجوم یصخش ریدقت

 هلرهدبا لالخا هدنروص ربغا كب ىنسفرطىب فئاظو هرزوا قلوا هنلع كناسالا
 یرلهعنام یيدلبا عضو كنهدهاعم نالوا نمّوم ییغافرطی یگاد ES تاذلاب

 .یدلوا نیمرو:قح هال نوا ك طرش و یا و

 ها رز

 فاطو ماطر نوجاتلود نلیدیاعضو هبلاح قلفرطی نیک هرروا ینیدل وا مولعم

 ا نف فرطاد قرارا یشرعو فوت تیم هو
 هردعل ات هاد وق ماط ر هلصف اهد هلدسل هتل ود ن همهتسیا كما ااا ه رح رب ناعم

 ینامه و ینیدنواوب روبج هغي راهن «کجهلسهبای رایش یکه كتلود فرطف یمناد
 هبت اداوم هدسیا دوجوم فالتخا هلبرابتعا تاعرفت هدنقح یتیدلوا شلدا عنم ندلاعفا

 : کهلبوش .ردشما ررقن ًاطق
of international law 3 esاPrincipس یس هفیحص ىج (1۰0۹4) كنەبط (۱۹۱۰) كرام ا  

 یجن (۸) كنسەعو لود یوقح نالا ما Zeitschrift fir ۷۵1۵۳۳۵۵۲4 نک یرک ذ هدر

 نالوا شتا یر یاطعا هدلأمو هن هدنسهلاقم ك ×. 51۳۷0۲6 هدنسهفیص یجت ۷۳۳ كني دلج
 درا مان « یرح ناهحو ااا » . ردهدکتدا کد یراکفا كس فلوت ست

 . هنولوا تعجاس هنسهلاقم ك ( نالهتیچ )
 لاح قلفرط یب یمناد) هدنسیاص یجنرب كن( یسهعوجی.هتاوک اف قوقح ) هدصوصخ و اا

 . تجار ه هلاقم لناونع ( ینئاظو



 یسهعوم یسهتلوک اف قوقح >> ۸

 هلل وس ینسمنلکوروس هبهبراحمر, « تلود نانلوب شلدیا عضو هنلاح قلفرطی یمناد
 ا را اعا قو ندتکرح فرد ره نالوا تجولت بنا جاتنا

 نوجما كمنا هظفاح ینغلفرطی یدنک نامز ینیدلوا راحود هضرعت هی ورغود ندورغود
 ۱۳ کس ارجا ندقوظ یرلرکید اف ردا یارخا
 تکازت كناسانم هدیرابا هلس هدحلص نامز یتح .ردنلمهّما كارتشا ًاعطق و الصا ههبراحم
 یه كج هل هديا جاتنا ینشروبجم هک ارتشا رب هليو نوجا نامز کجهدیا بسک تماخو و

 .ردلعا نانتجا ید ندالماعم و هناکرح وارد

 (0جمهماطعن» ماهپوا) یسردملودقوقح ینونقلاراد ( رک ) كهرتلکنا «یرکفوب
)1nternationa1 law (هدنسهفح ىح (۱8۷) كنبداح یحرب كتفورعم رثا یناونع  

 : اع . روسدپا هدافا هلتعطقو ح وضو وش

A neutralised State is a State whose independence and integrity « 

are for all the future guaranteed by an international convention of the 

powers, under the condition that such State binds itself never to take up arms 

against any other State except for defence against attack, and never to 

enter into such international obligations as could indirectly drag it into war. 

The reason why a State asks or consents to become neutralised is taht it is a 

weak State and does not want an active pert in international politics, being 

exclusively devoted to peaceable developments of welfare. 

 قملوا اشسم ك هعو رشم اک ود نالوا شلدا عضو هب قرط یف لاح »

 كمعلبا دهعت ینکج هیغا لامعتسا حالس نامز رب چیه یشراق هتلودرب رکید هرزوا قلوا
 باتتجا ندهلود تادهعت ولرد ره كج هلس هبلکوروس هبرح هاسالود یتسیدنک یسافاو
 نالوا شلدا لک هلسهمان هلواقمر كب همظعم لود ییماع و لالقتسا « هلطرش كما

 رسا هلن هموک تساسو رواوا فعح تلودر : هکردوسیبس كلو «ددتلود
 هقاشکناو عسوت ًاحباص كننداعسو لاح هافر یدنک ًارصحنم كرتا سح ینجاتحا كجا
 » .ردنا بلط ايو لوف یعضو هلاح فرط نامزوا هسرد | تربغو لما رصح

Eكوو تقو رب چسه < قلود اقحلب نالوب هدنلاح قلفر طی یاد كلذ ىلع  



 ۲۵ *& ینافرط ین كناتجلب

 كيرشتءلا فالتناقرهلوا زاح یتبهامرپ یزواجحم هدلاحرهو [*] یلمهتا سقعت تسایسرب
 فئاظو هسنولو هدتکرح رب هلون اقحلب ًامغر هساسا و . یدیا ییمهمهلبا تاردقم
 نالوا شا لفکت ینغلفرطی یئادو شا روصق هدنروص رب نابع كپ هدنسهصوصخم

 ناکما نوجا یسا هلخادم هلندش هشیاو كناسالآ دامو و كتر ره ندراسلود

 هجامادنع كنهروک ذم تلود یشان ندنسلوا دیدهت ضورعم تاذلاب صوصخابو شمریو
 . یدیا قجهلوا شا شحم تیحالصر هلیب هنسچا برح

 هلجزا قالو قوج رب نک هلا . ردشمهنا عابنا هناباجاو یتموکح اقجلب هیفامعم

 کرار دیا تابا 6 یلود امان ا لا لاد ندا روهط دنیا یار وا
 یاد یدنک كناقحلب « فالتنا نالوا دوجوم هدنسارا هرتلکنا هلیا یتموکح اقحلب .
 زونه تاراماو لئالد اصقاو . ردلکد فلات لباق هلیدهمت یهدنقح یباعر هتفلفر طیف
 كانال | لاحرد یالعا كنهروک ذم تارک اذم .رولشالک | هحمالوق ناصق و و . ردصقا
 لسک ور, .یدا هنامرحم هجردكوص رانو عطلاب نوجا ینجهلوا شا توعد یتضارتعا

 مالا كجهدیا تابثا ینتلوئسم هل هدلاح یفیداوا روبج هعقوم كرت "الجاع « یتموکح

 .یدقو یش قوح شلزاب هدنکلب .یدیا ریاسهلوب تقو نوجما كمن لقت ایو احا قاروا
 نالوا مهم هداعلاقوف هروک هلوصا یرلکدتبا لوبق كرازبلکنا هدرهنس كوص هکنوج
 روس ۰ یدروللوک ود کشر رمششهاو هدا ردق ییدلوا نکع ار رے « رافالعا یا

 یخد ًاهافش كراضرعت كج لدا ارجا یشراق هتلود رب یحنحوا «( یهرغ راودا)
 ۰ یدطد جاتح کی رکوا ند ( روواق) و ( نولوا ) یحح وا ینکج هل هاب ر دشل رارق

 ههلواقم هدنروص یریرح و خرص هدنقح هیرکسع تاکرح كج هیدیا ارجا ًادحتم
 .ردلوذمكي ةسن «قاروا نالواشمقح هنادیم هدیابو هقش اف ندشیدلوا راکرد جایتحا
 هدنقح هساسا طاق زمکیدتسیا كما نمت اقوقح هسرونولوا ققدت هحلفارطا رنو

 . [**] رازاشارب هش رب چیه
 رک ذلافلاس كن ( هماه ) هدنقحیسهرضم + ان قاحما هاقیجلب تانسهکلءهتسم وغنوق كوول 1*۱

 . ردتقد نایاش یم>هلاطم

 ضعبو شادیا رشن هایسهترغ «غنوتباچ هننامکلا هج ودرول» یمظعا مق كقناثو وبشا (*]

 یان «ینلفرطی كناقحلب » یرلمهم كلا كقاروا و .ردشع واوا جرد و ذخا یرلبفارغوطوف كقاروا
 هليا یسهمانفالتا اقیجلب - زیلکنا هردجردنم هدرئا نلیدبا رشت ندنفرط 541160 هدنیلرب هدنتلآ

 اعطعا همېم تامولعم ررح مان ۱6. 11210860 یاد هتبسانم دوحوم هدنسهزا یهلئس وننوق

 ۰( هفیض ۹۲£ دلج ۱۱۲ (Preussische Jahrbucher .ردهدکمهلبا
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 رازیلکنا - هدزوا قلوا تقد نایاش - ًاراتعا ندنطساوا ینانوناک یسهنس ۹
 یالا رم یرتلیمهشان | زیلکنا هداسکور هدا لوا هرزوا تشت نالوا عقاو ندنفرط

 نراقود ) جم اتش 9 هسرح ناکرا اقحلب و (B21131كist01 نوتسیدرانراب)

 ا هدنزوهط هراحم و شلدا رادتا ههرکسع تارکاذم هدنرهرا ۵6

 ه هحشراو هناعرفت قافوا كا نوجا یرامهلا تک رح ام كس رام رکتسع یاوق اقحلب و

 ء قوق د اسع كجهلدبا لامعتسا ندفرط یا ره هدنام و :ردشلوروق راساسا ردق
 اقحلب هدنقح هیراح «یرلهشاعا زکر و جارخا لحم 9 ارج ها رک کا

 ناجر یتحو «یسهدافتسا یخد كنسودروا زبلکنا ندنادعاسم ییدلیا شحم كنتاماظن

 . كنناماظن اقحلب ضعبو یرامسر همروتبوا و هطیرخ « یرلفالتنا هدنصوصخ ینصت

 ۲ 1 ىدا رولیر دشالرارق یەم ر هب هج زياکنا

 قج هل راقج ههرق هدنعاروطزسنارف یتعی هد غرو رش و هلاق «اینولو هکردتقد نایاش

 هروک هلاح وش .یدرولوا تشعوضوم یلقن هرارفودنمش اقحلب كنیرارکمع زیلکنا
 ىدا کا هراتعا رظن ی ارتشا هدكنهسلارف هناکرح وب

 هشات زیلکنا [""] هدنحرات ۱۹۱۲ ناسی ۲۳ ینعی هقشورب نالوا رخوم لبخ یخرات
 تولغنو) لارنج یسیر همومعهسرحناکرا اقحلب هلبا 3:12 (غر) یالا ریم یرتلیم

 فالتنا رکذلافن | «هقرو قطان یهدواح نالوا شما نایرج هدنسمرا_(هوطان»
 - اسع نیلکنا كجهلبدبا جارخا ههرق هدنو جمنا .ردهدکعا تابا ینماود كن رکمع

 ۱۹۱۱ لوانوناک ۲۳ نالوب هدندب كرلناملا هنب .یدرولیدبا دسزت زا رب یرادقم كنیرک
 ( 0عذط4ل لدسارغا) نوراب یریفس نالرب كن اقحلب ًارظن هرولار ر لصقم ك لحم رات

 یمیمص فالتنا نالوا یرب ندنسءسز قافا كوو کا كنسهمظعم لود ابوروا

Entente ۵6هلروص وو شمهلا ناب ینغج هملوا سانم قعالعاب ندفرطر هنتمج  

 ا ملست هفالتا .فروص ا اا تمواقم هد راما یسیدنک ادا كناسقحلب

Eندنلا نوجا لوق كنتابلاطم صضعب (نراقود) هلهح و یی دلبا نام هدنرولار عدل  

 ا فطع هنارک اذم و «ندنفرط رازلکنا . یدیا شلا رارصا ردق :یبدش یسو «ییدلک

 یریفسریلکنا و هنناس كنوتسیدراتراب .ردیفاک فارتعا و نوجا تاک حام یملع نلنتسیا

 نزا یرولار كتراق ود ایا یدرو نولو رادربخ نیا اتم یس؛یرح ناکرا زیلکنا و

 ConventionS. 16186-20810 ؛ردوش ناونع

 .ردشمهلدیا ضارتعا ندنفرط رلاتیچلب هرات وش «۸ هفی ینلفرطی اقیچلب (]



 ۲ ۷ 9 ینلافرط یب كناقبجلب

 یمن ولوا دیدهت ندنفرط اینالآ كنسبفرطیو لالقتسا اقجلب ربارب هلبا نایت ینغیدلوا
 ["] هتفیدلو ظوحلم هدیلدا لالخا ندنفرط یراتلود فالتا ردق ینیدلوا لمتحم
 .:یدیا مالنا باج یف رش دما كنسهعوشم ا راک

 تاروصت كفالتنا هکر سههش « یروصت كمر دنا هبرضرب ندلامش یشراق هاینامل ا »
 نیز کمر وکم وزا هساع هد هليا ابنامآ هلتروصناع یتموکحاقحلب « .ردندنسهلح یناررقمو
 ینیدالوا یرابخ قح یتمی . یدبا هدکمهلبا رارصا هدنفالسا یرکسع نالوا هلبا هرتلکتا
 ها هتک یدا شمهلیا حسج ر یر ندنسهصز توف كونو کا كبابوروا هدلاح

 یسهلبا باستک | ینلاح تل آ رب ریلی هلیناللوقهلتنما كناقحلب هدنکر ح كوب و نلیدیا روصت
 . یدبا هدقلوا قفوم ككرهدا یعاسم فرص نوجا

 ! ردتفد نایاس هدهص وصح تر وص 1 تانداح هدیابوت

 یرارمو یرالو كناقحلب « ی رک اس نالنا ورود 4 رام كوص یسهنس ۶

 یراهرطخم یرکسع ماطر یفخ شلدیا فلت ندنقرط یسیرح ناکرا زلکنا هدنقح
 : یدراو رایزای وس هدنرارزوا كراتو . ردرلشعا مانتعا

Belgium, Road and River reports prepared by the general Staff, war Office 

 کا هک ۳ کا ۱۹۲ یسجرب بولوا دوجوم دلج ترد ندرلنو

 «رهرطخت وب . ردشملدیا عبط هدنراهنس ۱۹۱6 یسجتدردویجنجوا -یدبا بک ندمسق

 ینشرعت لکم هجرد كوص كن سارا اتصل ءرزوا قلوا 6 ۷

 «یرللوب نونو ریارب هللا یرللم ةجرد . ردیواح یامولعم تیمها زتاح هجم رح نفو
 طاق كرلرفودنمش نوئود «ینرازکم فارغلتو نوفلت ییرااقتام قیرط « یرایر وک
 هنازا لا ۰۰۰ یراعقوم وبهد لورتپ و یرلطخ لوحوک هلبراحط س و لوط و قاصتلا

 بودیا ملکت هجزسنارف امام ایو ًامسق كنسلاها هدنسهرص ینیرعت كرلهبصق . ردهدکمیهبا
 قیاقو یرابروک «یرلکلشنک و كللسرد یرلقمرا نوت و . رولیدا مش رصت هدییدعا

Eقلالو طو ص هراهرطخمو . رولیرو تالصف هدنقح راها نایرج ا  

nريةس هلهجو ینیدزاب هدنسهفی ی ۱١١ كرا (رهلاوسق و ) - 7  

 هردشم سیا كتا ثحم ندهکلهنرب قیقح كب کلب « لکد ندروصتر یرظن فرص « (لدننایغ)

 ك (نهننیسیلف)ندنتاناس هنانیپم ردق ییدنوروک هنالدهداس كنوتسید رانراب هصاخاب هدیاب و هکنوج

 .ردشمهلبا ثحم ندنتآاشفا ك (رباف) نادوبقو ندهلولو ناپوق هدهردنولو سراپ هدنسهلتسم یمیکح



 یسهعوجت یسهنلوک اف قوقح دوه ۸

 هنابا ریرتسوک ینکجهلیبهلیدیا هماقا رکسع رادقم هب هدهیرقو هبحانره (۱) : ردرانوش
 هج اب رئاس نالوا یعوزل هننادناموق عقوم رو یەبلق E 4 یرللودج هرکسع

 هدننونخ كنطخ ( ژهل - رومان - اوورولراش ) (۲) تافوقلم یواح یفامولعم
 صوصخم هشرازوغالق هراط قرهلوا دناع هنراوج كلسكورب و هنماسقا كناقحلب

 صوصخ هللوز دلرهراسط دو - یبهعوخت همپم یایاصو و تامولعم شاطر

 كنتاماکحتسا ژهل یمسق رب كرانو هکردرظن نایاش و شلرتسوک هلتقد لاک عقوم ۵
 و هرزوا ینیدلشالک | ندنناحاضیا كنسهفلتخ ماسقا [*] ردشلریدتسا فداصت هنراوج

 تاققان ردق هنزوع ۱۹۱۵ ندنس؛نس ۱۹۰۵ « تامولعم نالوا ساسا هراهرطح

 اک یه ندا هعلاطم هلتقد یر ندراهرطخ وب .ردشلدنا هدلآ هدنمهماس هفاتخم
 زر اس ها سو هاو تاما لها نان بش

 رام هلتروص سه اف و یاو تکه ریسع و كنتم وکح اقحلب

 یدنک ییاقحلب .یدیا هدنجراخ ناکما یربتک هدوجو كرتا رب هلیوب نیزسقلوا مضنم
 تلباق كنعاوت و ارف نوا رکسع < نها مسقت و قیرفت هقطانم یک یراتکلم

 لوا شلدبا مظنت ندنفرط یتموکح اقجلب قحم | < رللودج نیهلبا نیست ینسئاوبا
 «رازبلکنا .ردشلدنا هدافتسا ندنسهبمسر قاروا اقحاب همشو كش الب هدول .ریئس

 هبا هجرت هبهجزیلکلا ًانع یراقوچ رب و لیدمت ًاقفوت هنیرادصقم یدنک یرانوب
 [" ] هددراشم

 یلفارطا هدهجرد ییدلدبا حاضیا هدالاب هدنقح یارکاذم اقحلب زیلکنا یسهنس ۹

 كرازبلکنا .زالاق یش ر قجهلشاش هدهطق كوص و هرک وص ندقدلوا دوج وم تامولعم

 ]"[ هدیاب و ٩۱ ردتقد بلاج هب رکسع تاحاضیا وش یهدنتح وعول .

Five miles out on the east of the.., road, and just north of the Fort... a 

very good covared landing place on grass could be prepared by the removal 

of some wire fences. lt is completely covered from the south by the fort. 

 )( ماہنا رادم هد سەف یج ۱۱۷ ك رثا یاوقاو - ۳۲ هفی ینافرطو كئاقبجلب

 هرزوا قلوا لوصحع قلسوساح رب طرفه زار یرلن | نوجا قلازآ یتا دارهرطخح و نالوا

 شلد اهدلا ه دنس اس قاس و ساجر لتقتوم کل یمسق 2 كتامولعم و 9 .روسدنا تر رغ کمر

 ی حاضیا هدالاب یعسو كنامولعم شلدبا لامعتساو مج هدرلهرطخم نکل .نوسلوا
 .ردیناک هب عدم



 ۲٩ < ینافرط یب كناتیچلب

 داقنم لبا لمك تتل ندنتهج كلركسع مرانآ كناقحلب یزد رطخ

 . ردبا تاما هدایز ندشائو راس ینغیدلوا

  شمهلدا الما هدنسهرناد تاراختسا زبلکنا هدلسک ور هحشولوا مولعم تپج و

 زیلکنا کهداروا هدنرارزوا كرانوب و یسعولوب یراربخ و لع هییرح فیلاکت تکاپ رپ
 هداقحاب و یتبیوسنم هن-هبرح ناکرا زیلکنا ك (21ع 100۵ غئول لبهد) یسفخ رومأم

 زبلکنا یهداسکورب و رش یتینوذأم هلاوما یافیتسا هلتعجارم هلوصا هییرح فیاکت
 ۲*] زا لکشت هنداحر ت نایاش یلدا قیدصت هلسمسر رپم كرافس

 هدندزن 0تعصا ۱۷2۱507 (نوستاو تنارغ) یاک تراتس زیلکنا هداسکورب اذک

 تیاغ هدنفح یسهعفادم كسرءون | و یلرررفس كناقحلب هدنراتس ۱۵۱ و ۳

 كلربرفس زم ذارف یل رات زوم ۲۷ تح یک ینیدنولوب [**] قادوا یواح ینامولعم مرح
 .ردشمک هلا هدراطو شلزاب هللا لا رعشم یتامولعم كنسهمرادناژ اقحلب راد

 زوم ۳۰ ینیدزای هیداق نالآ رب ینیدیناط كنتنداق زیلکنار نایالوا یربخ عطلاب ندرانوب
 ناکرا یهداقحلب مهرفرو- معوا» : رد واح یلەرقف ر رادشعم دک لحم را ۶

 Suddeutsche monatshefte ( . » ردشلربا ر نوک و هرزوا كعا قاحتلا هن رح

 هلا هرتلکنا یشراق هلالد و نیهارب یوق هجرد و ( ٩٩ هفبح یسهخسن ۱٩۹۱۵ ناسيا "
 ندنفرط رالاقحلب رک و رازبلکنا رک «یدوجو كنافالتنا یرکسع هدنسهرا اقحلب

 «یراخا» فرض هران | «شلدبا؛ راکنا هدنروص فیض كل کالا ع و اف کا
 ۳ ردشع هتسیا كلر و تهامرب

 رد یکم و د هغ )دا اواو ۳۰ هفص ین رط
 ۰ رویمهدىا ه والع هعل اطم رب جت هدهسروسدنا

 یواح ینساغمو اضما یسیر هییرح ناکرا اقیجلبو یرظان هبرح اقیچلب هدننایم رانو (*]
 هشاعا سرهونآ یخرات ۱۹۱۳ سیام ۲۷و رهماننایب شلزاي اباطخ هنیرلنادناموق كونو كناقیجلبو

 (۳۳ ص ینلفرط ىب كلاقيجلب) . رده و رلطو راد هنعاتحا رب كنوسموق ص وصخ هنن ز کھ

 ( ۱۹۸ هفیص ) (رلیاوسقاو ) رارب ءلکنو . ردشمالدیا رشن تالیصف هلضف ندنفرط رلنال آ

 دوخای ؟ ردیفقاو هجا هنلأم كرلنو اب . روزا ینیدالوا زئاح نیما رب هداعلاقوف كقت و و

 ؟ رویدا نظ یب یغیدنل ود كالام هنامولع« هدهحرد یفاک اذ راد هنکلرب رفس اقبحلب كنەرتلکنا

 اب لا هسنارف نالوا شلدا ےک یتکراشم هجنجومفالتا نالوا ا هرقلکتا ًاتاذ (,*ب]
 یاد ۰ ردشلدبا هدلا هتون طلاسو 1 اهد ردق هل یدمیش راد هص وصخ فالتنا مدتها

 هفچآ ا هدنر لهم رغ اقحلب ( "الوا ۰ ردراو ها داوم قرهلوا دق نایاش ادعام ندطاش فک



 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح دی ۰
 فرص « راهماتقالتا ون هروک هران | . راروشلاح ههعفادم یریادنو یرارکید

 كناقحلب یشراق هنموحم نالآ ظوحلم «دوصقم ندرلنو . رایدبا راح یتیهامرب یفادت
 . رولا لکشرپ بیرفهلباو جشولوک انداع «اعداوب . یدیا یسهظفاحم

 ثحم هدارو . ردهدکلدا لود هدنایرظن یسملسهدبا دقع یتسهدهاعم قافا رب یفادت
 « تلود ر طسوتم ابو ریغص ؟ ردیو اج یهام كنفالتسا اقحلب ۶ یا نلیدا

 یاوق مومع اک | كرهدبا دقع فالتا هلبا همظعم تلود رب قفتم كنسوشموقرب یوق

 دکل :هصالخ ا EE < هب رح تالبکشت «یسهطاتحا عباتمو طاسو و

 تامولعم لصقم و حرص تاغ هدنقح تاسساتو روما هج اب مهم ندنسهطه كل رکسع

 ۱۳۱ اا فک تال لود وا هدنرزوا یسیدنک هدتفقح هسردبا اطعا

 لدننارغ نوداب ) . رولوا شما لوبق ینسهیرکسع تیرا هلتیحالص دودح ربغ هرزوا
 < ه ربیعص تلود ( یدا شم هلىا هصوت هصاخحاب یسلدا قوت ندحاتس کو هدر وار

 یوح اتاد ندسسیدنک .زامالوا علام هثن ۱ارحا كيهمظعم تلود وا هلتتفوم قترا

 یدنک یک یکیدابهدیا دیده هبا ققح وحرب ین | تقوره « همظعم تلود نالوب یلتوق
 ۱۳ تو زار ه اغ ابو ادتسم هضاوم تاتموکح رتض وا یشراق هترامشد
 . ربلس هنيا ذاخحا تاکر-اسا

 ةسن . ردقو 2ا كنهاغ نلیدا نصت امر هرانوو كيسا نلیرب و هرافالتنا
 تاجمالادنع كنهعمظعم تلودو شقار ندلا ےک رح تیرح "دام « فرط نالوا فیعض

 دصاقم «شمرک هنمکح تلارب ینجهاللوق یک ییدهلید نوجما یتیطت كنسرلنالپ ضرعت

 زوم كناة جاب ET ( راقس ) و 0 هس رح زسنارف E ۱ هلپح و ینیدل زاب

 یسهعو# لود قوع-) ردهادا شتفو ترایز ندنفرط یاطباض برح ناکرا زسنارف یی .اکحتسا
 یمجت لحت ك.دیرابالا یواوس زسنارف اط رب هدنلاح کرا رفس ( اناا ( ۸6۰ هفی ۸ دلج
 و یر ندنسهنس ۱۹۱۳ هدلاح سه ۰ ردشادا نیعت عقاوم ضمب هدنسیضارا اقجلب هرزوا قلوا

 یجت ۸4۰۰ كنبرثا كن (نوسوژ سيروم ) نامالف ] . یدا مولعم هحنسهبرح ناکرا اقیجلب تهج
N ANCEكنسودروا زسنارف هروک هنتاناس نالوا مقاو مسقلا مم كني رکسع  

 1و ۲ هیساروق « یرلرولاط نو ست SATE  ک 9 نوغارد هدلاح ه ) یرل هقرف لتوق

 كنموامتا وا نالآ (یمسقرب كنىرولاط یجنوط ار ی٤ و یررواط ۸ و ۳ راسوه «قرا رواط

 كف وتسارغ ) . يدا رو لوق رس هدارواو شلوا لخاد هنسضارا اقحلب مدقم ندنعیدون

 و یا



 ۲ ٩۱ ٭ یفلثرط ین كناقيچلب

 تلود هدتققح «شلوا لماع ر لامعتسا لبو هجاطایدلو اهم اما نوا هرکسع

 4تقفتم وا قحم | ۶ هم 0 شک هلاح ی ( 21 عیار كن همظعم

 هدهستیا رارکت هرک نوا ینفجهلوا لخاد هنسضارا كن | نامز ینیدلو عوقو ضرمت

 نلکنا ًاتاذو ریلس هابدبا اعدا ام اد ضرعتر هلو هدسامز هرام .ردقوت یریآتومکح كىو

 تاغو تابح هلجزا هدرانامز ینیدنولو هدکلهت یفانم زملکنا هکریتهرکوا هزب یخ رات

 ندنسهحراپ دغاک ررب قحم 1 «لللاس دعاوقو تادهاعم نلک رغآ ه هرتلکنا « هدنادج

 هنراسروهج روو هرصم «ههقراعاد «هبهطلام كنهرتلکنا هدهرخا هنمزا . رولاق ترابع

 ةجرد هللا همقوقح دعاوق صوصخ هه رح تابراحم هدقرهلوا لوص كاو یناکرح یشراق

 ردهدکعا هدافا قیاقح حضاو ك هد بوت ید

 ۲۳ ینکیدرو رارق کما تکرح هلتروصه یشراق هیاقحلب هایصوصخ كنءتلکنا

 (چ. رب) یرتلبم هشات | زملکنا هلا ( تولفتوب ) یلارنج اقحلب هدنخرات ۱۹۱۲ ناسی
 تاعوقو ».مروک ههلاکمو ردكم رک هرواخ و لالا ندا نا

 هرتلکنا «هلس یدبهسالوا شمهتسیا تنواعم اقحلب ( یار ۱۹۱۱ ) « هدنساننا هربخا

 كناقحلب نوجا تكر حر هلو . یک هاقحاب هورغود نددرغود

 یک (ج ر) هندزوایخارتعا نالوا عقاو كن ولبفنو رثاد هیدلوا مزال یتقفاوم
 هدلاحره كن هرتلکنا نوجما ینجهمامهلوا عنام هنیرورع كنسرک اسع نامل | اقحاب طقفو

 [*] ردشمهلبا نایب ًاباوج ینکجهلک مزال سیا جارخا هیاقحلب ییراودرا
 عنام اماع هنیروصكنسرک اسع نامل | اقحلب : هکردشعد ةلباقم زکلای « ( تولبغنوب )

 حاضیتساندهردنو ًامسریفک - هدهحتتاور كراباوسقاو - یتموکح اقحلب . ردکچ هلسهلوا
 شع ولو هدناااب شک تما (یهرغ راودا) روس ی 0 هدهسلا شمهعاا

 .[*"] ردشمهلیا دییأت ری رحت هدیوتکم رب یلخرات ۱٩۱۳ ناسین ۷ یرانوب و
«..['’Angleterre aurait débarqué ses troupes en tout tat de Cu E 

 ) نولوانوذأم ایو رومأم ایسرهنانایب ثوحبم(غ_رم) . ای ن ہرابعو نیک هتشيا ( رلیاوسقاو
 ندندصاقم زیلکناكناذو وب هدوا هسراو یشر نالواقټح .ردا د تها .اددارو یسهلئسییدالوا

 ا لیت اھفاك( ستر ور )لاشرامو ( ماف ) نادوبقتامولعءمو هکردیس ۰ رادرخ امر

 دا (یهرغ) روس تانیماتو .(۱ 6 هفیحص) .ردجردنم هدیرئا كل (لیاوسقاو) توتکم و (۳]

 هنکح هیغا لالخا قردل وا كاا لفرط ی اقیجلب كتهرضاح تموکح» : رددنم هدنسهراع وش
 راکفا هرتکنا .ردقچهاعای ینو یتموکح زیلکنا رب چیه هکمرهدبا نظ .ردراو مهلماک تینما

 « .ردکح هیقا بیوصت نامز رب چیه یلالخا رب هلو یسهیمومع



 یسهعو#م یسهناوک اف قوقح 3 ۲

 هکیدراشعد هدوتنلراپ ًادحتم هد ۱۹۱5 6۱۹۱۳ (یهرغ) كرکو (تیوکسا ) دلرک

 بودا كارتشا هبهراحم ید كانهرتلکنا هدنلاح یروهظ هبراح هدنسهرا یراتلود ایوروا

 چیه كجهدبا باس ای و دی یرارق "یتسبرس كنوتنمالراپ ايو تموکح راد هنکجهما
 « .ردلکد دوحوم فخ فالتنا 8

 ییاره كناررح وو ینسهرباخ نوبناق- یهرغ یلخحرا ۱۹۱۲ ینانیربشت تاناسوت
 6 60 اا نامطن کلب یرلتهملس یتتسانم نالوا هل رانالب ترح ناکزا فرط
 ندنناباجما هدهاعم رب یعفادت هتیلا هبرکسع تنراقم رب یتیص هچردوب هدنسهرا اقحلب و

 رب چیه هدلاح یراقدنولوو طوب هلیسهمانهدهاعم تلثم قافتا الاتبا هلا ایرتسوا .ردلکد
 هصاماب هسیا اقحاب . یدراشمهمر و ع تامولعم هدرلهجرد وب در تفو

 ۲۳و تل زار رقة لود فالتا اقفو هتندعاوق لود .قوقح
 ندهمظعملودی دنک قرهلوادناع هنندنک یررضوراکع طلاب تلودرب هداعلا ىلع «یدروس

 یاد : ربلس هبالاعاب هل هلروص ر قص كب هنر ندنرل صز فالتا و قاشا ايو

 لودلانب قوقح کما ا هب هلماعم ر هلو هسیا تلود ۳ هدنلاح قلفر طیف

 هر وسا نالوا فرطی "ةققح نوک و .رولوا شعولو هدتکرح رب راغم اک هنئاحو

 مدقم ندهراح اقحلب ا ادا قرهلوا یدج اج یر ندنسهتساس لاحر

 E شلفرط كناقحلب هکهفطو وا ؟ردشمهلبا افا یتسهفظو ىش راق هیاسالآ
 d'observer cette même neutralité envers tous [es هدههدمع دام حم و

autres étatیدا شلدا لمح هب اقحلب هلتحارص هد  . 

 یک اوا ا سسأت هیرکسع تنراقم رب یرلیا ردق وب هدنسهرآ اقحلب هلبا اتاما
 ؟ یدرلکجهبد هل هدیاب و هسنارف هلبا هرتلکنا اجت

 یتیدالوآورغو , ییاهذ کج هدیا ارعا رک کسع ندنسهکلوا اقحلب هدلاحیه كنامنالا

 هتسهز فالتا اما و یصالخ ناکما ر هناکی كباقحلب یراق هلاعحا ر هلو یک

 هنارا ااو قاتک یوا دا زیلکنا تح .ردلکدلوقعم هد یساعدا ینیدنولو ترابع ندنقاحتلا

 ۱ ودر دف SES 0 لالخا ینغلفرطی كناقحلب « اسنالا هکروسدیا

 فاکتساندکم ریو تانیمأت راد هننج هلاقفرطیف كن هرتلکنا هدرضاح برح «یهغروس

 . [) ردشلا ذاحا ىل رارق هتنرزوا باوج ون امنالا ندنکیدلیا

E 3 ) یهرغ) هرک وص ندزوع ۴۱ هسرلیدا بقعت هلتقد یلایرح كتاركاذم E9 

 انامل ا كنغلفرط یب اقیچلب نوجا كادلیبهلود یسهناہب برح رب ك>هنوروک قالخا و قح یشراق



 ۲۵۲ و ینلفرط هث كناقيچلب

 یفیدنولوب هدتنراقم هليا هلود ؛رمزرب ندیا هدروریدصاقم یضرعت « یتموکح اقحلب
 كنهسنارف هلکمرک هفالتت هرتلکنا .یدزامانادلا ینسهقشاب هن یتسیدنک هن عیطلاب هدنقح
 گیرد هکو ن لاح .یدلواشلوا لخاد هنسهرآد یسهقشل وب ماقتنا ید هم زاو نامزرب چیه

 فالتار هلا هرتلکنا هروک ذمتلودو شل هنلاح عاشا هدابوروا a UU ندف رط

 . یدا شع ولو هدنسوزرا كمنا نامطت یاحایتحا هکلمتسم نوجا هنس قوجر هیدقع

 .ردلکد مولعم هلیناعرفن نوتب زونه قمضو یلوا ندهراح كنتموكح اقیجیب
 هلرابس كيژولوقیسب و یونم ايو یسایس ینتکرح طخ كنهروکذم تموکح هکلپ
 اما ؛ ردلکد یرب تایوعم ریدقتو مکح یبارو طقف « نوسلوا لباق كنا حاضیا

 نداقحلب كربنالا ىشراق اوبو شمهلبا اغا اما ینشاظو لللانیب اقحلب هک نوسملند

 اتاما .ردشمبا لکت تکرح ر ماما یوم قام دعا لا و
 چیهایو هلواقمرب هنامرحم رزکی هفالتنا نالوا هلا هرتلکنا كناقحلب هدنسهرآ «اقحلب ها
 لئسم و نالوا یسایس لوابلوا ؟ ردمشعا نایرج ابو داقمنا ءرکاذم ر هسزالوا

 هدنفارطا یسضارا اقحلب هحلیدبا قیقد ندنرظن ٌهطش لود قوقح و هایراتعا ساسا
 ندنفرط اقحلب تاذلاب كدس ینیدلوا شمکح كنیدعاوق لود قوقح و تادهاعم

 رر نددعاک زکلاب نوجما قعادلا یلاع یثراق هجراخ .رویلیروک ینیدلقس ندیرجا و
 رلنآ كرها افتک | هللا ناصر نصح رب نعم هلآ دوهع اقحلب .یدنا شلاق راو*
 یراهمانفالتنا ۱۳۹ يبدلبا دقع هلر ندنر همز توق كوو ییا كناوروا هرب

 كناقحلب .یدلوا شما لوب هنسهقتاوپ عفانمفرص تاذلاب اقحلب هلکنوب .ردشم با هماقا

 یمصخ كل ران وب :یدلنا رق تسمه ریو هسلس بعضو كفالتنا رورضلاب یبم هفرطرب

 لر هدیا 3 هتسانس ترورضو تابا ا زکلاب هدیرح لاح «ابنالا یراتعا قع ولو

 a ۰ E یعانق ییدلوا هدکشا تكیرح و توعد ی ندنفرط

 د(یهرغ) (۱ ینیدالوا ترابع ند لدا لالخا كننلفرط اقیجلب یک ج قئاس كنلاجر هرتلکنا

 نیزبسکعارکذ هلیبینمسا كناقجلب (۲ ینانیمأق رکذلارام نالوبغوقو ه هسنارف هدنخرات یو ۲
 ل را 2 نوا ا ا( وولرات و ) نالوا شتا بلط یدادما كلەسور و هسنارف

 الا كنهرتلکنا هدنلاح لالخا كنفلفرطی اقیجلب ندنفرط هسنارف هدملناع لاوحا (۳ « یوتکم
 -ردهلوامولعم هلیناناب !(لان ودقام هزحار) ندنساسٌور هلمع زبلکنا هک - یقیقح ینج هیلراص هحالس

(eزیکنا تربح دا ( نادلاه ) درول ندراظنو كانسهترغ سعات رشتتم هدهردب ول هدرلنامز داوص  

 .ردشلوا تا ًایمطق ا یاب



elیسهعومب یسهتاوک اف قوقح  

 یناقحلب هلبا هبربج ای و هناتدود طئاسو دوخای كما كرت هرانمشد ییهدناف رب قق

 ۱۳ ات یک ها نودیا نا قرتآ ندقاهآ نیخد

 هلا اقحلب هدنلئاوا سوتسغا ۱۹۱6 یتموکح اینالآ اجت هکراربد یرایضءعب طقف
 .ردقو یتمها كلوب ندنرظن هطق قوقح ؟ یدبا یروسولو علطم هنقافلا یخ كن هرتلکنا

 اقحلب هدوا هسراو یش رب نالوا ققم .ردهندام تعضو تهج نالسارا افوقح

 قتر تارا عا اضانسح ماودلا لع ینفلاظو قلفرطی یاد یشراق هیابناطآ كنتلود

 نوناک كعاتشخمار لکو شاب نال | هفامعم .یدیایسهضقکج هم هدیاعدا هدتروص یدج
 یتتممكنهوکح اقحلب» :یدیا شمر و باوج ی |هجورب هدنسهسلج یلحرات ۱۹۱۵ لوا
 هزلازونه قنات و یربرحنویطق جم | .یدروینولو دوجومنامزوا لئالده ردیاتابنا
 یک کیدلیا راشتنا هدجراخ «یمسق رب ندنناناس ك (جم رب) رتلیم هان | «,یدیاشهمع

 رب یراک دتبا حجر كن راسوساح راتلم نوتب » اقحاب ( ۱۹۸ هقیخ رلیاوسفاو )
 چیه هدیابوت کوک [ ۱ رطن فرص هدناتااس كلک و شاب ندتبنلوا « هاکعاحا

 . ردلباق كمهللا حرجو در هلتننما لاک ینساعدا ینیداعولوب یلامولعمرپ

 رادرخ ندنسهمهم تادشح زرسلارف هد دودح اقحاب ا انالا رار هلکنو

 كناقحلب . رددوجوم هدتحارص رتاد کوب هدنموتامتل وا نامل | نلیری و هیاقحلب یک ینیدلوا

 هداز | ندهیش ید ییدمروک موز کما و E ةیدج سادت لباقم هنادشحوب

 : ]111 . ردشمهلدیا نامرد اعدار هاب وب هلس دج ندتف رط رللاقحلب اذ : یدروشلم هدزرطرب

 هلبناونع ظ61ع1110 ( ۲۹۷ هفیحص ) هدنسهن نغ 0011001 یخرات ۱۹۱: لوا نرشت ۷ (۱]

 : ردهدکلدیا رارقا هدنروص رب هنالدهداس كب تهج و هدهلاقم رر شلزاب هنپلاقبحلب

The fact that Belgium directed its forces only to resist German troops » « 

 هدکلک ندنتهح انا دیدبت هناکی یغیدلوا ش.روک كناقبجلب ووا كلدا تانا کنول

 2 ی یسهخسن ٩۱۶ لوا نوناک ۱۵ ) هدهلاسر ما Wissen und 1۵۲698 . ىدا

 حرجو در ینساعدا نال ۲ نالوا یاد هنضرعت زسنارف زیلکنا كجهلک نداقبجلب « 80700 لەر وسا

 یغیدنلو هدنترورض كعا دانتسا هننرلاوق یدنک فرص كناقبحلب ردق هنضرات سوتسغا ۲٤ نوجم ا

 یمهقرف یراوس زسنارف یحنشب سوتسغا ٩ "الوا هکنوح رولت اب هدنو هدهسرویدنا نابمرد

 نالوا شمهلدا لاکا یلربرفس زونه ا ردشلوتروکسو هد ۳۵۲1۲۵2 هدنلاش دارومات

 ریلکقا - زسنارف زس ەش یطبض E كل ( زهل ) هدنروص مظتنم ربغ ندنفرط یر رکتشع نال |

 حالس هزسرخ بونارواد لوا اهد ےک نامروا ( الات . ردشملبا جاتنا دب كنیرلثالپ
 . زامهلوا ع وسم یماعدا ییدرک هنامروا هلدصقم رب ییفادت زکلای گكزسرخ هسرات ۲



 ۲۵۰ *& یلفرط یب كناقیچلب

 تکرح هدزرطرب هقشاب نونو سوب هرج وسا الثم هرک وص ندبرح نالعا هکوب لاح
 . ردشمهلبا

 هنک ارتشاهبرح العف كناقحلب هر وص كعاتک رح .هلتعرس اال | هروک ه6 ۲
 هیاقحلب كرهدیا ذاخش هلسو یتنراقم هلیسهعز فالتنا ندنکیدتبا ديما ینکج هلی هلوا عنام
 رلرکسع زکلای هدا لوا هکلب شمهعا هلماعم یک عم كرامصاخم اراعا ندن | كلبا

 : ردشمهتسیا كم ها فرطرب هج هدا یاقحلب هلسلط ءدعاس ۲
 قج هلوا هکلهت "یع د نوجا اینالآ یتفاظو قلفرطی یمئاد برلالق اقحلب هتشیآ

 قوقح یلوخد هباقحلب كنبرکسع نالا ندننیدلوا شا لالخا هنهل فالتنا هدنروصر
 زسنارف مدقم ندنموامتلوا نال | . رونبروک راح هدندتهج و ارظن هنیدعاوق لود

 كنهلداع دوهش رتادهتیراقدلواشلاق هداروا كرهرک هتسیضارا اقحاب كن رک اتو ناطباض

 قاب تقیقحوب هنب «هلیب یدیهسلوا تباث ینیدلوا شک ای ینانایب نالوبعوقو مسقلام
 ىح نالوا شلدبا تابا هدنروص قج هاقارب لح هبهمشو كش كرلنو . یدقج هلاق

 کرم قکیدلدیا تاع هفاظو کیدتا مازاتسا كنفلف رطیف یک ردقرط اقحلب

 . ردهدقم راقح هب وس ا اماع نوجا

 یدعاوق لود قوقح ایوک - «كرانالوا رزو رز یرانالپ ل س كنتکرح نام |
 . ردقو یراقح کالا تیاکش یادص عفر هنملع ایام 2 فالود ندنسلوا شما لالخا

 . زرهدیا رارکت یرازوس روهشم وش ك ( تهلماح ) ءرانوب
> Fort is the sport, to have the enginer Hoist With his own petar » 

 یسهتلوک اف قوقح لوبناتسا یچرتم
 یسردم هماع قوقح یواعم سردم

 مترو وس ملا و وتقود مدام وم میر



 یریدق و لوق طلارش كامب

۱ 

 ۴۳۱ اوا یی کنه کم تمضو ایو یبط لاخر هدهمک روشح
 عافا e هې اعدم « هلسانعم عساو « هنس EE هلا تاسا یتساعدم هیت ره ندا

 . ردطئاسو ولردیه نالسهلدنا لامعتسا نوح ا

 لامستسا لئالد ییدتبا دع لوبق نایاش كنوناف یتا نوجا عانقا هلم و یک اع
 .ردراولوصا فلت ییا هدنصوصخ نیست یردقو لوق طئارش كناس . رولس هنلوا

 ا یه و ئالد ینیدلوا لوداع هنلوق كك اک بولوا یلوصا هینوناق تاس .یسجنرب
 هدهن < دولب هديا عاتسا لیلد هدنجراخ هتیعم لئالد هن «کاح . ردبا نیست یتوقو مکح
 . رولس هدا عانتما ندلم هحنج وم ر دقتلاب ل وشا

 نیشپ هجورب یتوق و مکح كللد رب چیه بولوا یلوصا هریدقت تاني یسحنکیا
 . ردبا روج هلم هلا لئالد نلیب هديا عانقا ییرایدنک ین | یماکح < زمنا نیعت

 هسیارولوا ع ونی ندنعاسا لبلد هدنجراخ تانس نیعمیبوقو هماقا طارش ًانوناق « ا

 هدلاح ینیدالوا یروصقرب چیه هدلاوحانابملوب ناکما هنکرادت تح زاح یهنعم طئارش
 رارقا ههلع یعدم هن اعاد کیک یابنا كمياقو مومعلاىلع ۰ رولوا شلدیا رارضا یعدم



 ۲۰۷ sC یریدشو لوق طئارش كلان

 هنسلوا شا نایرج هدنروضح نیلداع نیدهاش كنهعقو امناد هدهنو رولوالباق كمریدتا

 . رولو ناکما

 كەم لئالد هدهحش ینکیا ييدتسا مازلتسا كنقاطم لوصا هنوناق تا

 رب یک اح هدلاوحا ضمب هجرک . ردیسمامهلوا ردتقم تف اح هریدقت یتوق و مکح
 یسهنادجو تعا ق « كعا دش یا اماد هدهسیا راو تباصا هددقش ردق ههجرد

 ائاد هنتح كه اعدم لیلد رب چیه ارز . زامهلوا یرغوط كملا رابجا همکح هنفالخ

 بذاک هدنرلتداہش رادهاش « هتخاسقاروا نالیدا زارا . هدا تلالد هدهعطق تروص

 یئالد روم « یسامهلوا ردتقم هدر لد ييدسا رک رولس هلوا

 هک اح ارز . زامهلوا هبصوت نایاش هدیلطم لوطا هبیریدقت تاب ۰ رولوا مداخ هدیزآ
 ها صوصخ یاتعا هعواو هاها هدز رطو لکش ییدروک قفاوم للد ین و

 هالامعتسا ءوس كوس هسا رولیرو تبحالص هدر یرلتخ نالوا شالدا راضحاو سرت

 . زالاق رارقتساو تینما هدنالماعم ؛ رولوا شملحا لو

 یآهجورب تاساساضعب ییدتسامضو هدنقح تان لوصا كن هدیدج نيناوقمومعلا ىلع

 : رونلوا ضرع

 لئالد و« مکع کود اا ںی لد یو توف نا هی

 هدعراح اهرم - اعود ناک نیما هاشف را تطابق نر
 . نمهدیا مکح هنیرزوا تامولعم کج هدیا لاصحتسا

 كلئاسم نایلوا ناکما هنکرادت تح نوجما نیفرط هوا یکم یاقو مومسلایع اات
 هلبا هعطاق هس رف ایو تداهش هلع زا ۰ ردلباق یاسا هلبا طئاسو ولردره لود نایاش انوناق
 هنقدرظن یرلکدهخنا كرادنت مازتلالاب كنفرط . رولوا نکم یا كنهروک ذم لئاسم
 طارش کجهدیا اوتحاكلئالد كجهابدیا هماقا هدننمضینابا كن هروك ذم مییاقو قرەل ا
 . ردشعلوا لیزنت «یرفصا دح

 ء كنالواقم « كناصوصخ نالوا ناکما هنکرادت ےک هلوا نوحا نفرط فان
 هعطاق نئارقو تداهش هدهمومتروص . رددودح كب هسنوناق "هلوبقم "هلدا نوا ینامنا

 ۳ OE باسا



 یسهعومت یمهتلوک اف قوقح 8 ۸

 ماتسا اتفوت هلوصا نالوا نیعم ًانوناق یلئالد نالنتتسیا كلدبا هماقا « ماکح امار
 رار ول هدا ققفدو

 هلا لئالد ینیدالوا عناق بولوا تسبرس اح نوجا ریدقت یئالد نکا _ًاسام

 یک تادنس نایلدیا راکنا یساضماو طخ یو هیمسر تادنس اذهعم . ردلکد روح هلمع

 . راردرویح کا کو لع هحنجوم بولوا ردتقم ماکح ہردق ئالد ضیب

۲ 
 ۱ او د یوو یر كنان نالوا جاجتحا نایاش هجنمهینوناق ماکحا

 وبشا « نوناق . ردندهنوناق تاب « لوکن ندنع و نیم « تداهش « رارقا . ردیربدقت
 < ماکح هلکما نیمآ هدهعطق تروص یتوق و مکحو لوبق طنارشو هماقا لوصا كلئالد
 یکی یدمهدیا نادجو نام هلل چیه ندهروک ذم لئالد نایلوا زاح یهنعم طارش

 هدنسوشراف هن کیا ضقانم ین رکیدکی ک اح .ردلکدنوذأم هدهمکح هنفالخ كلئالدوبشا

 ردتقم هحیجرت یتسهنب كفرط ییدتبا دات كلاحرهاظو كنسهیادجو تعانق هجنلو
 تاش )7 2 هعاسا هماکحا ییدتسا عضو ثكب وناف نوح ا تاس حج ر بولوا

 (مکجهدیا حاضیا هدغاشا ینغیدلوا نوذأم هریدقت ردق هیهجرد هن یهینوناق
 تفک حاضتسا ندهربخ لها ايو لح كك ا ا ىر تود

 ینعی . ردندهر دق تاش « رتاوت « هعطاق هنس رق < تام ولعم یحهدبا لاصحتسا « هلش رط

 یا هطاق برق .رولوا لمعلابجاو هدریدقت ییدسا عانقا یک احقجتا هروک ذم لئالد
 نیت ًانوناق .دکجهلک مزال ینا اوتحا یطئارش یک هنو ینیدلوا ترابع نده كرتاوت

 ۳ هما دار ا او هدام راس هرز وا .ردتماندا
 و اف ها هتکیدتا

 هبوناق تاس هلئسم ره « نوسلوا تالواقم « نوسلوا هداع میاقو هحنجوم هل

ysرواسهلوا تاننا  . 
 بولوا تداهش یمهم لا كنهنواق تانب ًارظن ءنمهیهقف ماکعا نالوا یذخأمو هل

 درج نمهبهقف ماکحاو هلحم . ردیا یدعت هبهرئاس صاخشا « مکح كجهیرو مانی اک |

 ا د کردشمارا طئارش ردقوا هدنلومف كنداپش * هلدصقم قلا یک وا ك هبذاک تداهش
 لوبق نایاش ینداهش « كفرط ندا داہشتسا یک ینیدالوا ناکما مولا هنعج كنهروک ذم



 ۲۵۹ یریدشو لوبق طارش كتانبب

 داہشا یر هلنط لداع هقبقلاف . ردنکم رغ هدیلوا فقاو هوا هتغیدالوا بولوا

 هک ذب هجراکزم « یشان ندباسا ضعب نالوا لوهح هجدنک كنیدهاش « هسک ندیا
 هيا رولینوط عبا هطئارش هج یک وب یلوبق كنداهش نیربانب . رولیب هروک ینکیدلدیا
 ییدارا ءدرادهاش كتمیرش هکولاح . زالاف رارقتسا هدنالماسو زالوانمما ندنتح هس
 . ردلکد راح تیما هدكی هدهاشوا دنر دق نادقف كطئارش رک |

 ندهینوناق تاب كئداهش - هدزعامز - هلهجو ینیدلوا ناتتسم ندهفلاس تاحاضیا

 ییدلیا عانقا یک احایو ییدتا هیوقت یناراماو لئالدضمب قحا بویلوا زتاجیسلدیا دع

 «لکد ندهینوناق تاس « تداهش هلرخا ریست . رولیبهلوا دع ندمکح بابسا هدر ذقت
 یساضما و طخ ایو نالوا شلمیا مظنت سر هینوناق تان . ردیللوا ندهریدق تان
 . ردیللدبا رصح هتادنس نانلدبا راکنا

 نالواناکما هتک ادب للد هوا هدنندام یعاکس «یوناق هفرقح هما لا
 . ردشلا طاقسا ندندادع هبنوناق تام یداهش هدداوم نانو زواحتم یثورغ كبو

 نالوا ردق هشورغ كن : ردك د لبق مولا یا بنا هبا تدا تر دن
 دنس نوجا هیئزج تالماعم ایرثک | < بس هنسلوا تابا لباق هلا تداهش مویلا كن واعد

 یرجا عزاب نوح مامه یراهسک نارا یسیزاب ًابات . ردیلوا لکشم یرادب
 . ردلکد سام هدكما رانجا هیاطع

 : لوق طلا كن دار

 عوضوم لصا هکردشما نییعت هدهجرد طارفا زا رب ینتلوبقم طئارش كنداهش <« هلجم
 . ردقجهلوا یدیقتتو مش رشت كنهروک ذم طارش نمهلاقم

 ر ا
 نداق یبا هلا كکرار یو كکرا ییا ییداهش باصت « هدنسهدام ڪڪ ۱۰۸۵ « هل

 هدنتحلام زکلایو هدرارب نالوا نکع یعالطا كرلککرا قحا . ردشعا نیست قرهلوا
 . رولوا لوبقم CE كرل داق

 یرلددع تحو دهاش ددعتم هسیا لمس ردق ه قلوب دهاش ر رو نوجا یعدم

 ۱۹ < ارظن هنغیدلوا لهس ردقوا هدقلو را رب روم هسصقح هلوا غلاب هراو دح

 نم ن دىہش اودہشتساو | هدهسیا ردنا اصتقا یسمالوا طور شم كددع هدا وق كى داهش



 ی-هعو# یسهتلوک اف قوقح د8 ۰

 < لج ندنکیدادبا یا یعوزل داہشتسا هلبا دهاش کیا هدنسهلیج تیا [ ۰... ا مکلاحر

 هلدحاو دهاش هدیرادن دهاش روز کیا هقشلاق . ردشعا طرش یددع هدصوصخیه

 لباق قمالوا مقاو فالتخا هدنرلنب LE هدایای سنا لپم ردق ی رادب

 لصاو هدنروص رب یطق اهد هح هوا نارا یدهاش یا ره كک اح . زالوا
 و لر تم ددرد وفاو هتنرکیدکب كدا یی. رام یوا

 ۰ زالاق یلامحا یوا شیدا سه سشلک اي ندنفرط رلدهاش « رولوا شمقح هنادم

 هیاعدم تابتا لا دهاش کیا ییعدم هدداوم نالوا ناکما هنکرادت دهاش هکردق وش

 هليا هبدام تاراما نالوا غلاب شا كمياقو مومعلایبع ارز .ردلکد راح كا روبحم

 كعا دع زارع ا لا دهاتش كن ب نایهدیا عاقا یک اح ءنکيا لباق یابا
 قاقحا هلسهام یردعت كلوصو ه هقلطم تققح « تعم هدر دشو . زامهلوا یرغوط

 ندیا رارضا یرلهسمیک قوجرب بولو عوقو هدتکلع ؛رولوا شعا فاکتتسا ندقح
 الصا ندنرظن ٌةطَ هماع ماظتنا هک ردبا باجا قملقاب هلا ضاسما رظن هعیاقو یخ رب

 .زامهلوا ز وحم نایاش

 یداهش كنهدحاو هنر یتحو دادحاو « هدلئاسم ضعل و اقف هکردنوجحما كنا

 یتداهش كملعمرب كت همیاقو کهدنرابتکمناببص ےک تن .ردرلشلا داهتجا یتنج هلوا لوبقم
 كکرا ءنوسلوا نداق هعیاقو ندا نایرج هدلحم نالوا نکم یعالطا رلککرا ۃداع و

 دلدحاو دهاش كاهقف روت اه ط طقف . رولوا لوقم یداهش كدحاو « نوسل وا

 لئاسمعاونا بويا عضو هیموم ٌدعاف نوجا نییعت ىلئاسم قجهلوا لوبق نایاش ینداهش
 نیدهاش لصن هدهروکدم لئاسم ًاتداع هققایف ؛ردقو تباصا هدنرلغا افتک | با دادعت
 اعاد هلدهاش کیا هداهشلا لومو لدع هدهدلح رب امت « هدربقرب هسیا لکد لباق یک رادت

 ۱۳۹ ۱ ف ت کد تاک ر اتاذ و هردکد لاق یلدا كرادت
 وا ی ار دودا لمح كرلهمک كجملم هل و افداصت هدنسارج) یانبا

 ارجا هللانیفرط یاضر قحا هددع طرش هرزوا ینیدلواناتسم ندهفلاس تاحاضیا

 نیفرط هدربدقت وب قحا .ردیللدیا بلط نوجما لابا كنهقوقح تالماعم نالدیا
 .ردراو ناکما هنکرادت دهاش ینا هداهشلالوقم نوجما

 ییعدم كکاح « هسیا دوجوم یدهاشرپ زکلای كنيعدم هللا هجر یفاش ماما



 ۲۰۱ یریدشو لوق طئارش كنانیب ۱

 ماما نوجما ىلابلا كمياقو .ردشعا داسنجا ینکج هلیبهدبا مکح هنمل كرهديا فیلحت

 هسلارفو امور .مردبا نظ ردقفاوم هرصع جاتحا قفلوا لمع هلا یداهنجا كہلاراشم

 هسارف ینو و هدهسیا نتلدبا نت قزهلوا ییا تدا باصت ی

 هلدحاو نلیبهدیا عانقا ی اح كرهدیا لاخدا هتنام هر دق تاتب اا یداپش ۶ قوناق
 ریشم ادع ندمکع- ناسا ی دام

 یطرس تیلقا (۲)
 هش هدنرلتداهش نوناق هلدصقم دیدح هس ل نکم یالامتسا وس و تار وز

 هداوعد كرا لچک ضعب . رد عا دع لوقوع یراتداهش كراهسک ییدروک روزت

 «یلوبق كنهروکذم تاداهش . ردیا قوس هتداهش نالی یترایدنک یراهلام تعفنم نالوا
 تمفتم كلرادهاش ء یا رووآوا مال زنم" لولق یا هتل یدنک كنهسسک- ر اوت
 شلدیا نیمأت لوصو هتفقح هلبا كجا نوذأم هتداهش ربدق «قرهلا هتقد رظن ینسهلام

 ن راتب ردنا ذاحا ساسا ف تاقا تاداهش اینک | هتسارب دقت > ارز .زالوا

 ییدسا دع فرطس كنواق ء فک ندا وا كما تاما هللا دهاش ینسهل واقم

 ردا دامشتسا یراهسمک

 یمیرخ | كعياقو ندیا نایرج هدهققح تابح هکردمزال كلدیا فارتعا اذهعم
 شفلو هداروا فداصتاب « هروکذم عیاقو باجمالایدل هکلب ..زلدا دامشتسا نوجا
 نوجا ینابثا كمياقو « نوناق نراس .رولوا یرورض كلدبا تابثا هلسداهش كراهسمک
 طارش کجهلک مزال یسلوا رال هارادهاش هلیطرش وها تسبرس هدنناربدقت یماکح
 .ردلعا لیزتت هیرغصا دح یتیاها

 کچا کک او رانالوا افا ندهمدم یرفع (الوار ۶ اتو ها

 (۳۸ : هدام ازج نوناق ) ردرانانولوا طاقسا ندتلها هتداهش هجهمکح بولوا

 هداعا یراهعونع قوقح «كراهسمک نالوا طقاس ندتلها هت داش هلبا هنازج تم وکح
 یتلادع فصو هلا قالخا حیحصت ءرخالاب هکولو - زالوا عوسم یرلتداهش « هجقداملوا

 مکح نالوا ستقم ندنسازج نواف هسنارف - رانوستسیا تما تابثا ی رلکدتا زارحا
 یدهاش هناکی كنهعقو «نوناق » «هکروسد (ماتنب) هلحزا .ردشلدبا دقن هحنشل ومروک ذم



 یسهعوجت یسهتلوک اف قوقح د ۲

 «كهل دوشم « كهانکیبرب هدنامز نبع « هسیا ردا طاقسا ندتیلها هنداهش یعرحجم نالوا
 . «رولوا شمالباص جللقرب هنیدوجو

 یرلهدافا «رلنلیدا طاقسا ندهبندم قوقح هحنجوم یسهدام ىج ۳۷ كنازج نوناق
 «رارولب هللوا عاّتسا هدنقبقحن یانئا كناوعدر, هدزوا كلدبا دع ندنلیق تامولعم یعایب

 . نسهرردشا قسون هلا تداهش طفل ی رلهدافاو « نمهدیا فلحم یرابکو ماکح طرف

 قیئوتو دیأت یتیدام رانا یراهدافا هکردقوش . نمهلیا مکح هنیرزوا یراهدافا درجت
 نالیدا طاقسا ندهندم قوقح . رولبهلوا مداخ هل وصح كيهعطاق هسرق هسیا ردنا

 كن رایدنکن کیا کس ربغ یمیظع ربثأت هماکح نادجو < كحاضتسا نالیدیا ندراهمک
 نران . ردقو ناکما هنیراطوا موکح هایمرج تداهش نالا ما س رامالوا حاج

 ءیرانالوا طقاس ندهنندم قوقح « هدیواعد نالوا تابا لباق هلبا هعطاق هنیرق كن وناق
 . رونلوا ین ینا دع لها هتداهش « هرزوا قلوا عبا هنیریدقت كك اح یراتداهش

 اللصا هکدهما رابتعا هداعا رلنالوا طقاس ندهیندم قوقح هحنجوم یوناق هسنارف
 هرایدنک هدرلهسیا لها ردق هنره رانالوا شا راسعا ٌهداعا .ردرالکد لها هداهش
 .رول هدا بلط یتسمالدیا عامسا كن رلتدامش كرءدیانعط هلع دوشم ییالوط ندیسو

 : رانایلوا لداع (اینات)
 یهقالخا هراس "یواسم ایو فورعم هليا E ین نالقا باغ E E یاس

 نوناق مضاو ینبم هنسلوا هدایز كنلاتحا ىرامتا تداہش نالی دارا هنمک ندا داتعا

 هلغلوا یحاص هحودم قالخا قحنا كنفرط .ردشعا دع لوبقمربغ ی داش كرلوللثمون

 نوعا نان تنادع فوق کردعوش - ردمزال یراغآ داهشتسا یراهنمک فورعم
 هلبا قیرطرب هقشاب ناک ژر . ردهدکلروک ضارتعا نایاش « هکزت « لک ییدتا لوق
 هديا عانتما قح ندنداهش یافا هلیب راهسمک ییسومان كا هسزالوا لباق یابنا كتلادع

 ه داش یادا یدهاش ندا فوخ ندلوق مدع كننداہش « نما ع تعیرش . رلر ولس

 .ردشماغا راجا

 ايو ندنرلهفخ توادعر ايو ندنرانظ ءوس نالوا هېل دوهشمایو هدهاشای « راک نم
 هداعا هراشاالب یهروتسم یشات ندنراهسوسو هاتهج فوقو مدع هن راهصوصخ لاوحا

 هبلعزواحتم ؛ رولوا شلدیا زواج هتسومان كرادهاش هلبا هلماعم یلس وشو .رارولس هدیا



 ۲۱۳ ۰ یریدق و لوبق طئارش كنانی

 یحاص توو یسومانو زاماباب یشرب چیه وشراق هزواحتم نالوا لوهحم هحنسیدنک

 ندنطن نسح نالوا هدهاش « ینملباقم اکو .نههدبا تاما هدنسههحا وم موم ینغیدلوا

 ندنسما لمأت ینکجهابدبا هکز نددهاش كنسیدنکیخد نوکر هلغلوا رابع مه هلکنا ایو
 هدزعامز . زالوا زناج دامعا ایمعلایلع هداکوب .رولهدلا هکزت هلتلادع یدهاش یالوط
 هنلادع كدهاش پولوا عبا هنناسانم هجرد كنك نم هلآ دیهاش یە كتهک اذکا

 ینیدالوا هباشم هنقالخا كفالساقالخا لزعامز هکنوج .ردهدکلدیا هدهاشمینیدالواعپات
 هحنجوم یراتداهش .ردلکدرهتشم ردقیسکسا هدنسهرادا او هدنسهلحمقالخا كسک یهیک

 تبص نیسح هله .ردلکدزآ رادهاش نالوا موکح هلتداهش نالاب هرکصتدک ذلدیا کج
 ء ینوناق یراک اہ حلص نوجا كنا . یدیا امی كب یسهک زن كراهسمک یحاص
 ینیدلوا یروبح كنداهش هدهحلص کاحم .ردششارب راع هدنسهکزت كرادهاش رام
 عايض « هدهدهماظن ؟ اح .رولیدیا ملت لاحرد ددح موزا یهدارو هسرولل | هتقدرظن
 یتحو لیدعت كنلوصا هکزتو یشوا یروبحم كنداهش « نوحا كمهمريو تببس هقح
 . روللوا ۳ ذح

 تادرس میرنرا لوبقم مع هات معاد مت رم ابو مرفم عند 2

 تعفنم بلج ايو ترضم عفد قرهلوا هموم :دعاق یسدام یخ ( ۱۷۰۰ ) كىەلح

 كنهعادوشا هرکص ندکدتبا نایب ینفیدالوا لوبقم كنداهش نالوا دوجوم یسهعاد
 . ردشما دات لاوحا یندلوا ۶

 ییدربدتنا تاجا یرانفم یدک « نوجمآ یراقدلوا .تلصح كام به انا
 هن رلهدافا یرلکحهدیا نام هد رده ینیدلوا یرلتوادعایو تنموشراق هنر ندنفرطایو

 . زالوا راح دایعا

 «قدصتهج يهدرخو .ردتراع ندرخر نالو یامحا هذکو قدص « تداهش

 رادهقالع هداوعدو «ینیدنلو هدتمضوناعوشراق هتسنکیاره كنيفرط «فرطب كربخ قحا
 تعقنم ر هلو هلس ل راهسمک ملکلا قوثومو لسوما . ردا حج ر هدردش ینیدالوا

 . ردراو لاتحا هنیرللوا شنا قتلت شلک ای یهعقاو هدنسوشراق

 ثانسهبعادتعفنم بلج ايو ترضم عفد هدهینجا نیناوقضمب یشاندهضورعم بابسا
 هدانمض یابثا كنهعقاو اذهعم . ردشلدبا دع ربتعمربع ینداپش هدلاوحا یفیدلوا دوج وم



 ی-هعو یسهتاوک اف قوتح >

 افداصت قحم او ندشیدالوا شا ناکا هجتسبرس یرادهاش < هسک ندیا هماقا دهاش

 یسهلناع هصاخاب یعدم ندنفیدل وب هدنن روب كما داهشا یهسمک ن دیا هدهاشم یهعقاو

 ۱ فا وا OOS | a ندا نایرج هدنسمزآ
 لاتحا ۰ راردهدنرکف یبمالوا تداهش لوبق عنام كنسهععاد تعفنم باج « یراقوج رب

 كيالواقمو هدنسلدا قیر كنالواقم هلا هعفاو «یکز مکیدتا حاضبا هدوراقو «هداروب

 : ردراو تیاصا هدنسمالدبا هدعاسم هناا هليا رل هسمک نالوا همش هدنفلفرطس

 هتعقاق . ردلکد یتعه یداهش هنهل یرکیدکی كنحوزو كعورفو ا ۳

 ۱ ی ی او تا تو تاما حا یهدسمزا دالوا با نوا او نجوز
 ندنلام تحرر داع ناجوز و نوا هلا دافحاو دالوا ًاتاذو ۰. رریدتنا لیام هتداهش

 كنابرقا وبشا هل .ردراو هد یسهبعاد تعفنم بلجو ترضمعفد هدارو ندنراقداواعفتنم

 « هلتهج کیدا هظحالم یسهعاد تعقنم بلجو ترضمعفد « یتداهش هنملع یرکیدکی
 6 ردععل دع رتعم

 تداهش هنملع یسهجوزو جوز ايو یدالواو ین وبا هکرویلیروک هدیققح ماع نوکو
 تداهش یالوط ندنوادع یرلکدلسب وشراق هرانآ کلب « لکد نوجما هللافاخم « رلندیا

 تداهش هنملعهسمکر ب ندیا اضتقا یسمل وایم هاج تبع ر كل هسمکر هان .راردهدکمنا
 هماقا E هر تح ET کیا كعفانم تیدض « یسمش وق هب همکګ نوجا

 . رد تان الا
 هتک از هسیا عا راتخا یتزوا دص تمدخ هقح قاقحا درع دهاش رک |

 عضاو . رربتک هلوصح ترفانم سح هدنسهرا بیرق کیا « هلماعم وش نالوا فلاخ

 هلع ءانب . ردمزال یا تباحم ندلاوحا كجهدبا لالخا ینهلئاع تشیعم نسح كنونق
 قمالواروح هتداهش هنېلع یرکیدکی یربره ندنحوز ايو دالوا هليا نوا هروک هزمنظ
 ءزصهعاجالاوحا ًاتاذو ردمزال قلوا لوبقهربغ "ةظفاحم ینهماع ماظتنا یرلتداهش یتحو

 . مهدنظ رولس هلوا دع شلوا یهاظ هیویند توادع عونرب هلتداهش هنماع نونا ًارظن

 دوج وم تبح ایرثک ۱. ردفعض طابترا ٌهجرد هدنسهرآ ابرقا ادعام ندعورفو لوصا
 یهدنسهزا دالوا هللا نونا «مارتحانالوا دوجوم هدنراهرا و ردقوب عفانمكارتشا هدهسل وا

 یداهش یهدنسهرا «ابرقا ادعام ندرانو » هلح نوجا كن | . ردلکد قد هح

 " , ردشعا زوج
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 كنز ندنساضعا همکح هدنسهدام یک )٩۷( ترا هقوقح هک اع لوضا
 ابو تبارق ردق هب هجرد یجدرد یک قلوا هدازمم ایو مع ایو شادرق هلبرب ندنفرط

 هل یرکیدکی كنابرقا وللثموب هدلاح ییدلدبا دع ندنبا سا 6 اح در ء یلوا یت رص

 عقوم یرلکدتیا لاغشا ك ماکح هکویلاح . ردهدقلوا زاح هحنجو» هلج ینداهش هنملعو

 ء كمرو مکح هنرزوا هتقانمو هک اخ رب كج هديا نایرج الع « ا كنعاجا
 هناسح هجالوق كرلنا یراتروبحم كمريدسا دانتسا هللعو باسا یمکح یرلکدروو

 ماکحا لئاع کوب هسیا نوجا نیمأت یراقدص كرادهاش . رولوا علام هنیرالوا بولغم
 ریارب هلاک اح یناوعد هماع هدلاح کیدمهلبددالورطنوق «یقدص كرادهاش ؛ردلکد دوجوم

 رووا یک یلدا اوا دارم .هتسهرآ رم دوتاف «رارانا هم اش نرو

 یسهجوزو جوز ايو عورفو لوصا كر نددارفا ندا تر ییمکح صخشرب

 یشرف مک نمش ردا ياح ام : یر ودنا تداهش هل سل ا

 . ردنرابع ندنسهعومت ته كنيدارفا كلل بوكوا تراع ندصخش ر یرظنو

 كنب رب ره نداکرش نر راب (ردجراخ ندددصیصفت كنهلتسم ردقلاخم هرکفوب راضعب )
 .زامهلوا ناخ هکرولوا تداهش هنرلیوا امسق یداهش هنمل تک رش وا كتدافحا و دالوا

 یصخش كناکرش هدراتکر ش نالوا مصقف هماهسا یسهامرس یکی راتکر ش متون آ اذهم
 رود ی مدقم ندنعیزوت كعتع كيرش ربره و ندشیدالوا رتاح یتییها رب

 نداکرش هک رکم کرا وا دع تدارک هل كف تداش هل توس ناسالم تا

 داهشتسا ی وبا ایو دافخاو دالوا هدلاحوا . هلوا دوجوم یتعفنمر هدتکر شهصافاب كسرب

 یتکرش تالماعم نریدتبا باجما ین راتمذ تئارب یرابضعب ندنکرش ناریدم الثم .زمهدیا
 هن راتداهش یرالوا بیرق هلیرکیدکی كرادهاش . رازهدیا تابا هلا ینداپش كن رلابرقا
 . زالوا عنام

 لومم یداش هل یدنک كانصاح جا و كنمدا ردا س افا كن هتک  ب
 دوغ نهق بحاص هدنرزوا هسک ر نالوا هدمها شعت هلقافنا كس رکید . زالوا
 هدرردق ییدتیا عانتما ندنداهش هنمل كتعلایو كدهاش .ردعط كي یبلوا یسیونعم

 یتدابش هلغلوا دراو لاتا یس اف وخ ندننزعاف یمن ینا كرمدا تا یو
 .ردشماعا دع فرطس نوناق
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 ندننوعد هنداهش «بولوا كمدشعآ هلمج و داتعم ءدصقم ندشبعت هلقافنا کهدهلحم

 منام یسلوا شا تتوتبب هلکنا یو یسلوا شمتک هتفایض ك مادوہشم كدهاش دوو ره
 كنبرب ندنفرط هرکص ندکدلربو رارق هنعاّتسا لدهاش یتوناق هسنارف .زامهلوا تداهش
 روکذم نوناق .ردشا دع ندنط باسا ینسلوا شمجا «شع هدنوآ یو شمتک هتفاض
 اذهعم . ردشلوب یل ینسمتا لوق یفایض رب یو كدهاش هرکص ندرارق هعاّتسا
 لزان هتسهاخ كنیعدم و اط هلتماقتسا دهاش ارظن هنیراداهجا كنیفلوم و 6 احم
 شفلو رضاح ید مصخ هدتفاض ایو شلوا یشانندنداع ایو تیرو ر فرص یسلوا

 . ردزناح لوق كنراتداهش « ندنتیدانوا دوج وم تم « هسیا

 9 ده تدایش هل اا طوب يه لا هظیار ر قبض هيفا كصاخ ربجا
 هنسیدنک و یسهلفعض كنهطبار هدنریدقت تداهش هنملعو یدیزآ ثنسهطبار و كنترجا
 .ردشعا همش ندنفلفرطس كدهاش وب نوناقمضاو "ءانب هللایحا یلریو نذا

 هسرجأتسم كکرتشم کا رود زارتحا ندکرتشم رجا رمت صاخ ربجا « هلحم
 تالماعم یداع لا هسلوا تداهش عنام هطبار رب هلبو رک | .ردفیعض كب یسهطبار نالوا
 نالا هلدصقم تناص یراهلباقتم عفانم هد كنهسمک ىنا نالرا شعا دقع یه ق وقح

 .ردقود تباصا هدکمتک یرلیا ردق هبهج رد و هکر لکم زال ك منا ضرف ین رلکج هل هدما تداهش

 : یسعا تداهش هنلعف یدک كنهسکرب -- ج

 .ردشعا دع لوقمربغ یتداهش هنلعفف یدنک كن هسمک رب هدنسهدام ىج ۱۷۰6 كن هلحم

 رب .رویدبا ضرف دوچوم تمهت هدنسما وزرا تابثا ینلعف یدنک كنهسک رب نوناق
 قجنآ «راراسمسو لاللد الثم . رولوا عفتتم هلیتروص تابنا ینلعف یدنک ًاضعب هسمک
 دوجوم ام اد تمہ اذهعم .راردبا قاقحتسا بسک هرجا هدنریدقت یوی كعیب دقع

 یلام ایو رللاللد شمالاق یسهقالعرب چه هلتمج و و شعا ضق هلیماع یترجا . ردلکد
 هدن راتداهش هعس دقع « رهسمک نالوا شعا دراي هلهجورب هنلقن یو رللاح ندیا ملست
 درانو و رولسهلوا ران یدهاش هناکی كنهلماعم هداضعب ؛ راردلکد تمہ الصا

 ءانب هروکذم لعف نیزسکمعا رک ذ ینلعف یدنک «اہقف .رولوا یروبجم تعجاصهنب راتداهش
 هنراا سفت ی راعالطا تروصهمدومشمككرادهاش هکلب .ردراشم از وج یهقلطم تداهش

 .ردبرغوط اهد كماعا دع لوقمربغ هدهقلطم تروص ینداہش هنلعف یدک تا
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 تعفنم بلج هدننداهش كرادهاشو ردیافوقو بک هلیفارطا ههلئسم کام هدریدق و ارز
 . ردنا هدهاشم ینغیدالوا بولوا دوج وم یسهععاد

 ؟ ردمیوقو هسقو ؟ ردنمیدیدحش نعط باسا ییدتسا کد كن هلحم

 دوجوم یسهععاد تعفنم بلج و ترضم عفد هفام عمو نالوا روک ذم هدهلجم ینعی

 كماکح ندنسهرابع یهاظ كهلحم ؟یعرولسهدیا در ینداپش ماکح هدهرتاسلاوحا نالوا

 ` شتا عضو همومع ؛دعاقرب "الوا « هلحم ارز . رول هلشالک | یراقدلوا تسبرس هدیابوت
 هک اځ هکردقوش ؛ردشعا دادعت یلاوحا نالوا دوجوم تعفنم عاد ندنلسق لاثم انداعو
 رکید نوسلوا هسرولوا یرورض ردقه ندرظن طاق ضعب « كمرو مات یتسبرس هدیابوت

 . رولسهلوا یعاد یریذاحم قجهلوا زوج نایاش ندتهج
 هدهاشم یسهعاد تعفنم بلج هدناسانم یداع لا بوشیرک هناریدق كماکح ارز

 هصومع ۀدعاق رب یکهلح هدبابوب « قوقح یسا كتهسنارف . ردراو ناکما هتیراهملسهدیا
 ندنفرط ایو یتسلوا لااربقف كرادهاش «ماکحژثکا ًاریسفت ینهدعافوشا .یدباشم|مضو

 . رایدتبا دع یلتمهت یتسهلوب ینویدم ایو ناد كنیرپ
 ییدتبا دادعت كنه ندنکج هامهلوا یداب هنالامعتسا ءوس « سه هلهجوو یوناق

 نوناق رکا . ردهلو هدنوناق دصقم ۰ رذسانم اهد كعا دع یدیدحم یی بال

 . یدزٌما ناب. الصفم یلاوخا ییدالوا لوم كدا ء یتیا هوا د

 یداتعم کلب «شماا عضو همومع ٌهدعاق هدنسلوا ؛رقف كنسهدام ىج ۱۷۶ لج
 . ردشمهتسیا كمرتسوک یتطنم لیلد هماکحا ییدتبا عضو هلهح و یئیداوا

 یبا هوست یراهرورض فراصم ایو یسعا مارک ا كهل دوهشم هرادهاش هبلع ءانب

 یساع رهشر, « كلەقز م هدنتح فقو لصا كلذك . زالوا عنام هللوبق كنیراتداهش

 ردقهتره . رولوا لوقم یداہش كراناعالتوا یتااوح هداج رع ندنسهنکس رهشوا هدنتح

 نعط باسا دوخشدوخ ماکحو كلدبا ریش قرهلوا یدیدحم یسهدام ىج ۱۷۰۰ كنهلحم

 بایسا ضمب هليا باشت ايو تیولوا لیلد هروک هزمنظ هدهسیا بلک مزال كمامهدیا لوبق

 یهدنسراران | «ینداهش هنهل یرکیدکی كنجوز الثم اریز . رارولیهدیا لوبق نعط
 نداق نایاساي هدروصرب عورشمریغ نکربلک مزال قعلوا در یالوطندتحم و عفانم كارتشا

 لردب كلذك . زالوا لوقعم هلهج ور چه كعا لوق یداهش هنهل یرکیدکی كك راو
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 نکردیادر یالوط ندنملیالوا ثراو "الاعحاو ندتح کا یتدابش نالوا هنهل دالوا

 .رولرا رسانعمكب كما لوبق یتداهش كنشادنرفر الثم نالوا یمتم تراو كهلدومشم

 هدنداهشهنهل یردب ناناطو ندبا قافتاو هبرت ینسیدنک كعو رشمرغ دلو یک كنود

 تبصو ینعیاش ژزج رب كئلاوما عسج ايو ینلاوما عيج كلذك . ريلك مزال قمالوا اح
 هداعدایتاللصاح كنهفوقوم لاوما . زالوالوقم ینداهش كنها یصوم هدنهل هسک ندا

 . ردلکد ربتعم یا كد هفت ص

 : نئناوق هسیاقم

 لهاا هن داپش ی هناتسا کا ضرع هدوراقوب یوناق هسلارف
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 راجود هب هسنازج تم وکر بج وم یسهورحم ندنقح تداهش رلنالوا لها ا هت داہش

 تام ولعم یتا یرلهدافا هدهسیا زلدالوفیرلتداهش هداوعدر چیه كرلن و .ردرلن الوا

 . رولم هنلوا عاعسا هرزوا قلوا ندنلسق

 هنداهش هنملعو هل یرکیدکی نیجوز قالطلادعب ولو « عورفو لوصا ًارهص ايو ًابسن
 ۰ ردردتقم رغ

 ڭرانالوا ردتقم ربغ هکردوش قرف هدنسهرا تللها مدع هلبا رادتقا مدع هتداپش

 كنبراتدامشكرانالوا ردتقمربع .زامهنلوا عامسا ید قرهلواندنابق تام ولعمیغاس یسهدافا
 هیرلاضر نیفرط ندنفیدلوا نوما هظفاحمیهماع ماظتنا ین یناحما «تعونم یهدنعاتسا

 رام و هجهمکح هننرزوا یضارتعا كنمومع "عدم < رازمهدیا عفر یتیعونع وا

 . ردا اضتقا ثكلر و رارق هفیدالوا ع ومسم یداهش ڭرلدحاش

 هکردراو اهد ES 5 نالبند ۲60۲00112016 هحنح وم یوناق هسنارف

 نواف [] زامهلوا تئارق هدهمکع هشنرزوآ یضارتعا كمصخ یا یداپش هارانآ

 یسهععاد ترضم عفد ایو تعفنم بلج هداساو . ردشما دادعت ینعط باسا روک ذم
 فالتخا هدنعلدل وا یعوفو او یدیدح كمي هدودعم باسا ۲ ردشلدیا د هلس هظح الم

 رسیموق وز یر نداضعانوجما عایسا هکلب بویلدبا عاتسا الع هجهمکح دهاشهدهسنارف (°)
 هدهمک طقن رونلوا عاتسا ندنفرط رسیموق ژوژ « رلدهاش نالوا ۳60۳0021 رونلوا نییعت

 یساعولوا تئارق داروار نالوا میظنن ندنفرط رسیموق ژوژ یقرهنلوا تاباو ناب نعط بایصا
 ۰ ریلی هنولوا بلط
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 هسنارف هدهسیا راردبا لوق یخیدلوا یدیدح كتهنعم باسا نیفلوم ثک ۱۰ ردشلدیا
 . ردهدکعا دع یعوقو یهروک ذم باسا یری ةيكحم

 نیت یابنا تروص كنعط بابا نوناق : رولیبهلیدبا تابا لصن نعط بابسا
 .رولبهلیدیاتابنا ها هیصخش ةنیایو هبریرح ةن راب ًاقفوت هبهمومع دعاوقهلتمح یکیدهمتا
 هکرول هلوا ؛ ردبا ثادحا تالکشم ءرک ضعب ابا هلا هصخش نیب كنهلئسم اذهعم
 یعدم هدهدوهش یجهدیا هماقا كېلع یعدم نوجاتابلا ینسهعاد ملغم رج ابو مرفم عفد

 هتسهماقا دهاش نوحما تاس یینعط هتسرادهاش كهلع دوشم هدكنعدم را .ردیا نعط

 . ردلمتحم یتملسهدا نعط ثملع یعدم اهد هعفدر هرادهاشو هسا روس دنا هدعاسم

 هدنقح دهاشیه ماکح هلتهج یادقف كله وناق تحارص رولسهدک هنا تا ناو

 ینعط باسا هحنجوم یوناق هسنارف . ردهدنیرویحم ققدت ینعط باسا نلیدیا نامرد
 .رولیب هل واتابنا لیا هر رح قانو جما نعط كج هلیدبا هدوہش نانلوا هماقانوجما تابا

 یط رس ی وعد میس ۹

 یوعد قس هدا كنداش هسان قوقح هحنجوم یسهدام یحن ۱۹۹۹ كن هل

 رب هجقدالوا عفاو باط ندنبناج یر, ندنفرط « هندمتم نیناوق مومعلاب ناه .ردطرش
 لکد دوجوم یوعدرب تیّور تسدرد . رازعا زیوجم یتسملس هاب دما تیور أر كناوعد

 . رنا لافتشا هليا ثبع ؟ اح .رداعم ف یبا تداهش ةبسح كەم ر دوخشدوخ نکیا

 اقلطم نوجا یسلسهدیا دوهش هماقا كنهسمک ر هدهمکحم ندنسهرابع كنهلم طقف

 كنهسکر «یوعد هروکهبهلحم اریز ) . رونلوا جارختسا یعوزلیمُما اعدا ینقح ساسا
 :ردضارعا نازاش هزوک دم هداب هلرلشعاو ( دعا بم ی اد

 كنید زونه الثمو ندنسماتا ققح كنهلواقم طارش زونه یعدم هکرولب هلوا هکنوح

 كنبرلدعاش طقف .زالوا ردتقم هیاوعد ٌهماقا لااف ینالوط ندنسمالوا هیدأتلابجاو
 ا ا نیتجنلوا اغ ابو توف كناشما یاص دام ابو . شا فوت یو

 اکا تیک ووو هلظطع تشم نرخ یدک کمر

 ققد یتساصما كسدنس و عامسا یدوهش لاحرد هرزوا كمامرردتا لصف ینقح

 هقوقح ةظفاح یک ینیدالوا یعاد یروذم رب چه نوجا هماع ماظتنا « یسلیهریدتیا
 . ردزناح یفانم هلیراتعا قلوا اک



 یسهعومب یمهتاوک اف قوقح 3 ۰

 ةداهش هرزوا قلوا هراج هنسمالوا عياض كنقح كنيعدم تار ماظع یاهقف

 زاج مکح انس هنداهش نالیدبا لیمحت ندنفرط رادهاش . ردراشتا زوجت ینهداهشلایلع
 کا کح مرخالاب ءاتب هداهش یراکجهدیا هدهمک روضح لوالاقیرطب هسا رولوا
 ةهجاومو هدهمکح روضح ردهدایز بذکل احا هدهداهشلالع هداهش هکنوحو ردبا اضتقا

 ۳۳ لا ا كجا اع ییدلدا بلط ىح ساما ولو ةد

 ۰ ردناصم ث

 تان ممقا

 بودیا راجا یک اح هنلوق كل هنر, نالیدیا هماقا قرهلوا زئاح یهنوناق طارش
 هدارو . كدا حاضیا هدهفلاس ةرقف یزعرکف یهدیاب و و یریذاحو عفانم یهدکمهما

 . زکجهدیا یدک یهلئسم ا طن هضههعوضوم ماکحا رکلا

 یا او تان لر

 مکح هحنق وطنم نزسکعا ردش هدییناتک حرص رارقا كماکح < هدهق وقح داوم

 مکح هنفالخ كرارقا قرهنلو هدنتعاق ینیدلوا بذاک كرقم «ماکح . ردا اضتقا یراما

 . را سهدب |

 ۴۰ یرودس ندرت كرارفا فک ا ۶ یسالوا يرد نج ككا طقف
 :وولوا رضن هسيا ردبا راکنا ییرودص ندنسیدنک كدنس ءرقم رک ۱.ردءدلاوحا نالوا

 یمسر هیلع ءانب و شعلوا منت هدنسهرئاد سارعو لوصا ییدتنا نییعت كنوناق ءدنس

 یک ود كماکح هققحاق . ردکنحاص اضما دنس . ردقو یربدقت قح هنن كماکح هسیا
 ا زن شا ی حوا لوا لدا عام ترانا رذق یادش
 تاد تک اح < رولوا عبا هن ر ده EE « قح ھو زالوا دوج وم قح ر چیه

 .ردهدریدق ییدملبدبا راکنا یر كدنس لوا < توجو یهدنسعا لمع هلا همسر

 هدلاح تققح دنس نالوا اعدا ینیملوا یمسر ینمی رونولوا راکنا یتمسر دنس رکا

 دنتس قرهلوا تقنقح فالخ تص ےک رومأم او یلدا عینمت ندنفرط یعدم
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 ۲۷۱ یریدشو لوق طئارث كنانب

 هلوف قزهلوا تققح یرونم دنس « همکح هسیا روللوا اعدا ییدتا مظنت یروک ذم

 .ردلکد رو

 تاک ام لوصا هدنقح قاراهتخاس . ردراو یتبحالص عساو هدص وصخ وب كن همکح

 ءماکح دک اح هش كرهیدبا تور یوءد او هلوصا نالوا نک هدهیازج
 قوقح «یساوعد قلداکهتخاس یتجن | .راررو رارق هلهجو ییدتا صا كن رانادجو

 هدنسهمکح ارج نوم ندا تور هدف رک همک 6, نکنا هماقا لماق. یا و 9
 همکٌبضق هدقوقح « مکحیج هربو هدباب و كنسهمکحم ازجو ردیا اضتقا كلدیا تیور

 . نعهر و رارق هدنفالخ یناررقم كنهسازج هک « هق وقح ج ینعی ردا لکل

 ء یسەمکح ازج :ردراو هلئسم ر مهم زمکیدتسیا كما لح هدنثم قلراتهتخاس
 یسلسهلدا هماقا كنساوعد همومعقوقح نوجا كملسهدبا تبّور ینساوعد قلراکهتخاس

 یاوعدو یسلوا تاحر « یسعا نیعتكننعم اب و كراکهتخاس لصا ءالوا ینعل . ردط رش

 دنس هتخاس هدنسهمکحم قوقح .ردطرش یسعلو شمالوا طقاس هلنامز رو

 « ثراو الثم . ریلی هلولوب عنام رب هنسهماقا كنساوعد هبمومع قوقح هدنساننا یلامعتسا

 «تالمعتسم .ییلسهدیا لامعتسا هلتط حس یدنسرپ ییدسا مظسقرهلوا هتخاس كنروم

 ٩« كسمکج هدیالامعتسا «ردهتخاس دنس » كمصخ « هدلاح ینیدالوا فقاو هنکلهتخاس
 نیربانب و هتسهمرج تین « یا رارصا هدجاحتحا هليا هفعزانم دنس امر هللاوس هيد

 بلط یتیم هبس ر هقشاب یداربا موزل كلاوس و « نولاق . ص هديا تلالد هنغیدلوا نیعم

 مرجرب یلامعتسا كيف عزانم دنس ار هلاوسرب لبو یک یساعدا كراضعب رکا . رویدیا
 نبمهتسیا كم ا ادف "مات تد « هسزوس كمصخو یالوف یالوق ینقح « هشا لک

 اضماكلام هتي ءوس هسیا نیج ًاعبط قح بحاص رکا دوخای و رولبریدنالازج راهانک ی
 هيرو هنس چوا ايو نوا یساوعد قل راکهتخاس كلذک . رولیدبا مجشت یرلبحاص

 یوعد نکد هرو هتس شب نوا « قح ییدلوا نمضتم لاک «دلح ینرلو ۲

 ۱ ی
 هسزال وا لباق یسهماقا كنساوءدقاراکهتخاس هدنسهمکح ازج یثان ندهوحمباسا

 ؟ یعرلس هدا تیور یماوعد قلراکهخاس ۰ هک 5

 قاراکهتخاس كنسهمکح قوقح هسیا شلوا طقاس یساوعد همومع قوقح «زب



 یسهعو# یسهتلوک اف قوقح 2 ۷۲

 ۳۳۳ لوصا  یعدا یارک احا رزرو ا نط یک هلسهدبا تیر ینساوعد
 ييدلدا مزج هنغیدل وا هتخاس ES ییدلدا نایمرد هلطعس نالوا ناعم هدهسازج

 بحاص كروكذم دنس ًاةفو هنیدعاوق ماخو طخ قیقدت « هقوقح کاح هدریدقت
 . ریلب هدبا قبقح ینفیدالوا بولوا رداص نداضما

 تاضارتعایرلکدتسیا كا نامرد ك یشراق هنتحالص وشا كنهقوقح ا

 . نمی روک دراو 1 اعطق

 ؟اح هحنجوم یسهدام یحنکیا كننونق هینازج هک اغ لوصا - "الوا ء ارز
 «هدلاوحاینیدلاق قاب ث.هصحش قوقح بولوا طقاس كنساوعد هموم قوقح « هقوقح

 . راریایبهدیا تیّور ینساوعد هیصخش قوقح «هدنریدق یافو كماعنونظم الثم

 قلراکهتخاس : هکرولوامهفنم ندنسهعلاطم كانسهدامیجت ۳۹۵ كروك ذم نوناق - بنات

 تیّور هدزوا قلوا ندو هداح یاوعد هدهمکح ندا تبّور یناوعد ساسا « یساعدا

 هدردق وا .( ۳۹٩ هدام ) نوسلوا هماقا لباق یساوعد یک گم روت ولوا

 تیر اتفوت هلوصا نالوا یراح هدنقح تبانج « تحلصم » هلهحو یحارص تب وناق

 ینفج هولواتیّور هدنسهمکحم ازج كنساوعدقاراکهتخاس « نوناق هللا هدافا و ۰« روتولوا

 جارخا هیهاط هاتسهماقا E یاوعد ا قوقح کا . ردشمهتسیا كمەهل وس

 كي یلامحا یلهتخاس همکح هسالوا ردتقم هتؤر ینلئاسم قلراکهتخاس نایالوا نکم

 هلا هظحالم رب یلدا هکلهت یهداروب هکردکچهیدیا راجا هلمع هلدنس رب نالوا راکشآ
EE : 

 هدریدق ییدلدا راکنا یمتخ ایو طخ كنهصوصخ تادنس - . هص وصخ تادنس

 ؟ ردیراو یربدق قح ؛ رده یتحالص ةجرد كک اح

 هلسارجاتاققدت اةفو هلوصا همکح هسیا یلیدبا راکنا یطخ ای و اضما هادن- ر

 كما تراظل هشیا و و هلاوح هبهربخ ,لها یدنس هرزوا كمر لس یتسهعلاطم هح

 . ردیا روم اسد دیر ندنساضعا هرزوا

 یفرط«هردتسیم هدرارفيجهریو روا یزوار هربخ لها «همکح هروک هز

 تعاق هللا عایسا اهد رب یک لو ا اف عزانم دنس هجا لا یدلو



 ۲۷۳ sC یردق و لوبق طئارش كتان

 هدناقشح یارحا قحا «هرخ لها ارز . ردنا مکح هلهح و ینیدل وا سا كنسهبادج و

 ر چیه «هربخ لها . ردروش یکاح نادجو یسهفظو كرانآ ۰ ردییکو كکاح
 مازلالاب كنهسمکر  یکیفیدلوا راطخ هج هباشم هنبرکیدکی .نمهیدیا دع یطخمال تقو
 ندا دعا یتیدازاب ذی کک خودم تنش دوم ا لک
 .راردبا اعا ساسا هسراریدق یامولعم یرلکجهدبا لاصحتسا هلتعجام هراهمک

 تاذلابیهمکح اذهعم .ریلیبهدیا عامسا هدتاذلاب یرادهاش هسروروک موزل « همکح

 تاذلاب SZ ندیدالوا هس وناق هح رص هدام ر كحهدا 3 وام هدوپش عاسا

 یوباق .یراک اب حلص ر ردا ا ی اس
 نالوا هفعزانم هدکلرب هبا هربخ لها باجمالایداو عاتسا یدوہش «راک اح هجنجوم
 . ردراشملق نودام عا وا طخ یھ رد هسلاقم یا

 یررقت كن بصختانی (۲)

 هدر هدلاح یرلکدهّما لصاح تعاتق هنقدص ریدقتلاب یتداهش كدوهش « ماکح

 . ردمف فلت هلئسم ؟ راردیمرادتیحالص

 رکتاد رد دف کف یراقدلوا ردتقم هردق ییهصخش تان كماکح «املع ضعل

 كة 2 تان هل هر و راک مازلا یرکف یسکع هتسیا یراشسب

 ثداهش < یسهدام یجن (۱۷۰۰) كنهلح هدا یار دا هما نوذأم یعاکح هتیریدقت
 ها وعد كن داش تقوه هدنسهقاعتم هداهو .روبلیوس و هسیا قفاوم هاوعد

 كتبا شم یتسبرس هماکح رکا . روییدیا نیست هدنروص رب قیقد ینکج هلی هلوا قفاوم
 . یدبا نمروک موز هنصصخت لصفر نوجما یقفاوم هاوعد كنداهش عبطلاب <یدب هستسیا

 یرادهاش كنعدم ندا اعدا یتلطم كلم هحنجوم یسهدام ىج (۱۷۱۰) كن هام

 شا ناس ینتیکلم ببس « یعدم ًافداصت طقف .رونولوا لوق راهشیا تداهش هلهجولوا
 دقت ىج کا هدیداتپش رده لع رک ۱۰ ردبا اصتقا یعولوا دز و هدر ٩

 نوجا یدر كندامش « هلم . یدزعا دع لوبقم ربغ یدک ر هلو یدیهسلوا شعاط

 هاوعد هسیا هدنداش + هدایزو ینجهلوا تبات كنهدایز هلا تدامش وشا قرهلوا بیس

 كنعدم هلسما تداهش هقلطم كلم كنیدهاش اساسا ءرویدبا حاضیا یتنیداملو تقفاوم



 یسهعوم یسهتلوک اف قوتح 4 ۷ ۸

 كلاموا «یدصقم ندندابش هقلطم كلم كدهاش ًاتاذو . ضهلیدبا مکح هئیش رب ییدما اعدا
 هقلطم كلم نراس . ردلکد كعا تابا ین داع هب یعدم یر ندا یندوجوم هداند

 دراو بس نلیدبا نایب هدهروک ذم هدام یدعا .ردق و هدتداهش هبهدایز هدنر دق تداهش

 حضاو N كعا دش هالدامش ردق ا یعاکح كنەلح «هداموش طقف . ردلکد

 . ردا لکت لد رب

 اناث « كنان عاونا الوا نوجما یفیداشار, تسبرس یماکح هدنانیب ریدقت « هام
 .ردشعا نیت ینغیدلوا حجر نایاش ڭنسیکناه هدلاحیضراعت كنسهس كفرط ییاره

 دوهش ةماقا هدیسکیا ره ندنفرط . نم ہدیا لمع ہلا تداہش یشراق هرتاوت «کاح الثم
 ندیا باجا ًاقفوت هدعاوق نالوا نیعم هدنلصف تان حیجرت كول « کاح «راهشا
 حح ارظن هراس لئالد و هننادافا كرادهاش هسقو «ردبا حجر یتسهنب كفرط

 . لکد یهنب ییدر و لاحا هدایز اهد هقیدلوا

 یسهتلوک اف قوقح
 یررقم هیقوقحتا» اع لوصا



 لتر ترا لوح

 یری ههر تاس تالواقمو راجا مس كسالفا

 « لأوس رب هداس ندنو تقو ییدلدبا ثح عوضوم هکردراو هینوتاق لئاسم ضمب
 تروص ًانوناق هکوللاح ۰ رولوا رطاخدراو هعلاطم را ولام زامهلوا هللمر, یط ندنو
 ثهلتسم نالوا ییلت سطو هداسكب هدالوا "هه و هحنایدا لمأتو قفد یسە وست لح

 قلعق كنهلئسم ندفرطر . زلدیا ددرت هدمکح هنغیدلوا لکشم ردق هن « مهم ردق هن
 رظن یادقف ایو ناصق كنهينوناق عبانم ندفرط رکید « یعوقو ترثک كناداح ییدتبا
 . رولوا شعا یهاظت یتسها كنالکشم هر لاا هراتعا

 . ند دافور لئاسم زمکحهدبا قیقدت .دهلاقمو

 شلدادقع هدهحبخ تروصو هدنج راخ تدم ی همش منا مرا ] تل صخش هلن | سلفم

 هدنتح یرانایالوا شلدا عضو هبارجا عقوم امام ایو امسق ندننالواقم راجتاوعس نالوا

 سالفا لاح نالوا یضراع « یالواقمو . . ؟ رولوا ۳۹ت رل اح هلتروص هن سالفا مکح

 قح كفرط نالوا شما افا یتدهمتو هسقوب ؟ زکجهدبا دع یمنکی )ناک ایا هلبس

 ٩ یعریاس هاب دنا بلط نایزو ررض ندفرط نما ارجا یدهعت ؟ ردقح هلوا تبا یعیجسف

 ادعام ندراجماو عب ؟ رده مکح هروک هنسلوا شما دهعت یافا كسلفم ربع ايو سلقم

 یو یف هلا ؟ رده ییارثات كسالفا هدنالواقم کد نالوا لماسیر اقس تاتو

 . ردیراع ندراتو هنوناف لئاسم زمکیدتسیا كما

 شنا حاضیا ینغیدلوا ریثأت زت اح ههقاس تالواقم كسالفا ةنداح [*] لوا ندنوب
 ون . كدا شملا ثح عوضوم هدزرطرب یلهسیاقم یتارثأت كسالفا هدنکرشو تلاکوو
 .ردقج هنلوا ضرعیربثأت ةجرد هبهراستالواقم هلبا راجشاوعس زکلایكسالفا د نهلاق

 ندنههیندمهیمومع ماکحا هدنراهللسم تک رشو تلاکو هک ر دتقد بلاجیسار وشهد صا لوا

 داتسا هاداهتجاو هنوناق یتسساسا مف كزع اعلاطم و شعا هدافتسا ندهررقم تاداهتجاو

 ,نوناق نوجما يلح كهمهملئاسم نلیدا ثحب عوضوم یدمش هدلاحزم غیدلوا شم ردا

 ۵ دنس 4>+ سل یورصورب كس هع وج یس هتل وک اف قوقح 9



 یسهعومتیسهتلوک اف قوتح 2 ۷۲

 نوناق ؛ ردلباق ربغ ناه ناه مکح یانب هناداهتجا « دودح هدافتسا زمکجهدیا ندیندم
 ار دات ك هدیابو هسا تراحم

 هدنراجت نوناق هیهدامرب ندیاهنارا یتارثأت كسالفا هبهلباقتم تالواقم مومعلابهقىقلاىف
 دوجوم هنوناق داوم ضعب ندیا سام هراجماو عب هدنلصف سالفا . نهلیدبا فداصت

 ناعلو لح ینسهعطق تاریثات كسالفا هیرغود ندیرغود یر چیه كرلنوب هدهسیا
 . ردلکد هدتهام كج هدیا

 عوقو كفرط رکید ايو كنجهطروغس : هدنشحم هطروغس كن وناق هبرحت تراجت
 و تاقک نیاناقم فوط دوخایو ههلواقم خسف اي كسلفم ريغ ء هدنسالفا

 ردق هدامون هسزالوا چسه ء ردمولعم ینیدنلو هینوناق هدامر نرتسوک ییعیدلوا یک
 ر ندا رصتو ناعت ا كسالفا هدهلباقتم تالواقم او راحاو حس « نوسلوا

 اغا ین هدر دق یسالفا كسرتشم : هدقح عج ردد وّمذم هد زک راحت نواق هاس هدام

 هراحا ؟ هدامر و طورشو دوق ضعإ كعياب نالوا شمهعا

 نمضآ یفج هوا خاک یار كنص وصخ یبصح كم هراحا تالد ندسلفم : هدهدنقح

 كراج زایو هلم ؛ هدامرب نتيا كتا نایب ینکج هلک للخ هیبستکم قوقح طقفو ندیا
 داوم نالوا نيم ییزاستما كنیراترجا یهدنفرظ هنعم تدمرب ندیا مدقت هسالفا کح

 . ردرلنوب رلهدام هناکی ندبا هنارا ینفیدلوا روم هراجشاو عب كسالفا مکح . . . هینوناق
 ند عود 1 ۱ تک اف لیاسم نالوا لعاش ی هفلتخ تاهحو مهم هلو هک و لاح

 كي اساسا یر هطاحا هحاسو نلسهداقلعت هغازوا ندقازوا قح 1 بوبعاساع ه ی عودا

 .نمهلیدباعد االصا کج هلی هلوانکم یلصفولح هه وناقٌ؛دام کیارب ناشیرب نالوادودحم

 یسهبراجح نناوق هقرتم لود و كسع هساق رار هلدیاح و مس كلئاسم هفامعم

 ا ما لح ناکمالاردق یل لع لئاسم ضعب هسیاروواكج هاب دا هراتتسا |

EE,زعاصم  Eدات هب هن وناق هبدح تالمکت کم هدول .رولوا شمالس  

 . مردیا نط ردهدنافر هث دل وا كلبدمش نوجماقوقح نسل تلودر نالوا

 اد

 یریثأت سدواقم عی كلسرمفا

iaردیرتشم ایو ردعیب اب « سلفم  . 

 لجوم نع دوخایو سلا یسم نع : هدنروص ینیدلوا عیاب سلقم الوا



 ۳۱/۷ ۳ یرفْأت هنالواقم كساللنا

 سلفم هل ندسالفا ع وقو رلکیدنس « هسیا شمهعا لولح زونه یسهدعو هدبولوا .
 نوا د دا شما وا ملست عیبم زونه 4 رازمهدبا عانتما نددهمت یافا هنمان

 لوّئسم 2 سم اد هس واق هموح ماکحا هسام هدر ده ءو « روځ همرلست هیرتشم

 نالواعقاو وشراق هبیرتشم نالوا سلفم ربغ «كسالفا هضراع کنوج . ربلک مزال قلوا
 .م ض هاب دب | ف داصت همکح رب ENE هدهب و جا هر من هلاق یاد هنکجهدا لاطدا یدهعت

 داقعنا هليا لوبقو باجما قرهلوا دنتسم هتلهاو نرتقم هتساضر كنیدقاع یسهلواقم عیب
 ,یمالفا كرر ندرادقاع هرخالاب . رددقم هلمکح تاقا كنا فرط ءرکص ندکدتا
 ینوناق بیس رب نوا كما اغا ینسهقوقح عات كعب نالوا دقعنم هدهحب تروص
 ۰ مودا لکشت

 م ردكج ءابدبا تم لح اقفوت هەمو دعاوق یم ةحارص نادقف 6 كعد

 .یسبح قح كمياب ردق هبهجندیا نم یافیتسا هدشتیاص نالوبعرقو هلا لجعم نم هدلج
 .فالود ندنراقدالآ یلجعم نم رلکیدن- هنیرب سلقم عیاب هیلع ءانن . ردح رصم یفیدلوا
 . راریلسهدیا سبح یعب»

 .كسلفم هلتهج ینیدالوا یراح سبح قح انوناق هدعی نالوا معقاو هلا لجؤم نم
 .هلجا لولح كراساد هدلاح و طقف . ردروبحم همیلست هسام لام ینیدلوا شعاص هسهربو

 ءزولک شا نا ر هیلولطم با دهل تاج یرامهم هدیا فتا نامه یس لب ار

 ملل هدنفصو هقوقح تانمأت وشرق هنیراقجهلا یدنک یبلفم تادوجوم رانوا کت وج
 طقف . رازعهتسیا قلوا هداداضر هم راق ندلا كنمسقر ندنو ندنرلقدلوا هدکعا
 هنیدافنا مدع ندنفرط عیاب كعتاو دهعت نکیا قوب روصقرب فلحع لباق هسلفمریغ دقاع

 هدكنسردک هکلاتحاو ؛ قجهلوا رثأتم یرتشم عطبااب ندنو « هسلوا كجهلیدبا هدعاسم
 هنساوعدنایزو ررض كنا "یرتش«ینالود ندکمهمهدا ملستیبم ینیدلوا شا حآ

 ج تاتو ج اتن كحبح دقع « نوناق حور اتاق. ردقح هلاق صور

 .دعاوق ینهلئسم نالوا زمنح عوضوم هلع ءان .ردبا صا ی وج و یسهماداوهظفاح هب

 . رددراو رغ یتاضارتعا كیولطم باح او «بیصم كنا لح ًاقفوت ههیوناق ةيمومت
 یی كرد ااغ لک اه کیس: ا یلوا یوتم تیک

 یاس یالود ندعیم نعو همیلست یلام عیاب هسقوب . راریلسهدیا ملستو ذخا هنمان هسام

 هدلاح و هلرکید ریست ؟ نمهلیدبا روبح هنیذخ| هما رعد مک بولوا و هیهسام یک رلتیاد



 یسهعومجیسهنل وک اف قوقح 38 ۷۸

 ر كنسه ودعم تبصخش هسام «شلوا با یتفص یاد كي هسام هورغود ندورغود عیب

 هلتیرنک ۱۰ كنباد رب نانو هدتیعضووب . رولوا شقلوب هدنسوشراق یدهعت رب « یسهبجو
 «یسهملدبا رابجا هنیذخا همارغ هصح نالوا كجهدیا لباقت هنمسقر قحن ا كيولطم

 تاساسایسلوا رادتحالصوقح هذخا ناحجرلاهجو ىلع ندننادوجوم هسام ی ولطمماع
 . ردندهبنوناق هم ولعم

 ۳ یعسم كرهدیا افا یلدب ماع ها لکیدقس ضورعم 9 ا یسالفا كتى رشم

 : رددوج وم اهد لاعحا ییا ًانوناق ادعام ندنقش یراملمهدیا
 . ردشمهّما ایو شما هدأت یسم نم اي سالفالالق یرتشم

 سکعو روبجم هملست یلاممیاب هسیا شما هدأت یم نم سالفالالبق یرتشم - ۱
 . ردلوئسم هللا نازو ررض هدر دق

 : هدەدروص یيدهعا هبدأت یته نک سالفالالق یرتشم -- ۲

 ۶ وا لا ت ا تکا سوالف عیم ای - (۱)

 « شمامقیج ندنفرصت دی كعياب عیم اب  (ب)
 هند كسلفم "یرتشم زونه طقفو شمقح ندندب كمياب عم دوخ ااو س (ج)

 . ردشمالوا لا
 مدع كنع « عییم ندیا قاجتلا هننادوجوم كسلفم "یرتشم سالفالالق | ( 

 دقعو نانو: هدننام ینداوجوم كسلفم هکنوج . نمهلدنا دادرتسا هاسهاسو یهوست

 هیلع ءانبو رددودعم ندهیدام تانیمأت وشراق هبولطم باحتا « لامر نلیدبا كلم هلیا عیب
 نوصم ندلافغا یولطم باح هلا هظفاح ین هموم تعفنم ینیدلوا دنتسم كراتعا هدعاق

 هنسدهمت میلست یلام كعیاب هدلاح و . ردشمهلریو زاوج هنیدادرتسا نوجنا قمریدلو

 عومسمهدیاط یحسف كعيب هلسهلسو یسافا مدع كنسهبجو هدأت ین كنيرتشم لباقم
 تادهعت هدنسهنوناق ماکحا مزب - هلهجو مکجهدبا ضرع هدهدینآ - ًاتاذ . زامهلوا
 هدنهلع فرط نیما اغا یدهمت « كفرط ندیا ارجا یی دهعت هدنالواقم لماش یهلباقتم

 ینیدالوا دوجوم هنوناق تحارص رب یمومع راد هنکج هلس هلون هدنساوعد هلواقم خسف

 مکحرپ هجوریآ شلدیا عضو هدهبصوصخ تروص هرزوا قلوا قلعتم هعیب دقع یک
 ندهموم ماکحا یطقو حرص هدبابو هدنیناوق هراس لود هکوللاح . ردقو هدینوناق

 ۰ رددوجوم هحوصخحم ماکحا هرزوا قلوا رصحنم هنسهلواقم عیب ادعا



 ۲۷۹ یرثأت هنالواقم كسالفا

 هسزما هدأت یک نع یرتشم » هدنسهدام غ6 كنسدم نوناق هننارف التم

 هدههداعلاوحا هحنحوم یوناق هسنا رفهلع سم .روشد « ریلسهدابلط ینخسف كعس علام

 هایسالفعوق و كس رتشم هدلاح یتیدلواه EL هیاط یتخسف كدقع یسهیدآتمدع كنم

 سالفالالق هسرلوهد « هتسهزاغم كسلفم عیم .رول وا شلدا دقو ذددحت تحالصو

 هدیسم «زالاق یتبحالص ههلواقم خسف هلتح ندنم هيدا مدع « كمياب هسيا شلوا لخاد

 ینقح خسف نلیدا ضیوه همیاب هدنسدم نوناق هسنارف هلروص و . نههدیا دادرتسا

 زدم نوناق مز « یسهصوصخحم دام كتراحم نوناق نلیدبا ضرف شعا دیش هدسالفا

 عیاب بولوا دقعنم هلبا لوبقو باجما عیب هکنوج . رواطوا شما دیدحو دقت ینماکحا

 ینفجهاوا بیس هتخسفكعس دقع یماا مدع كعیم نمو « رولوا كلامهعیمیرتشموهنک
 . زامهولوا فداصت هدهلحم هے داف در نیم

 «ربارب هلقلوا شمهلدیا اغا سالفالالق ندنفرط سلفم "یرتشم عم نمت  (ب)

 ردق هبهجشدیا ذخا ین كمياب هدلاحوب .۰ یسلوا شمهعیا جورخ زونه كم ندندی عیب
 . ردراو یتبحالص هقفوو سح یسم

 لجم نم هدهسیا قفاوم هنماکحاهلج ینوناق مکحوب هدعنالوا عقاو هلا لحعم نمت
 ینح هام هلوایسح قح كعیاب هداج و عیب ,ردلکد قفاوم هزم دمنوناق هدعس نالواعقاوهلبا

 قلطم یمهدام یحن ۲۸۳ كتراجت نوناق هکوبلاح .ردندنساضتقا یسهدامیحت ۲۸۳ كن هل
 ندهینوناق ةيناتسا ماکحا یسعا تلجعم بسک كنهلج وم نوبد هليا سالفا یک ینیدلوا

 هنیراهلواقمعیب نالوبعوقو هلبا نم TREAT مکح ارظن هنسفلوب
 . ردلماش

 هنسهدامیح ۲۸۳ كنراحم نوناق هسرولوا كجهلدبا رظن فطع هنس وناق هسنارف طقف

 هنماکحا یسیندم نوناق هسنارف كنسهدام یحن ۵۷۷ كنتراجت نوناق هسنارف ندبا لیاقت

 . ردیا یهاظت یکیدمنا لیکشت اثتسا رپ
 ینیدلل و هدنلاح یراجن ایو یقوقح سالفایرتشم ) :هدنسهدام ىج ۱۱۱۳ كابوسدوق

 هلع ءانب .ردحرصم ( ینیدالوارویحم همیلست یبیم كعیاب رپ لوا لصّرم یمن هدندوص

 ندیو هدتراحم نوناق « هدکمر و سح قح ر هعیاب ا مدع یخد كلجؤم نگ

 . ردهدکمهعا اوتحا یمکحر هلضف



 یس هع ومب یس هتل وک اف قوقح 26 ۰

 ها92 تس دا رف کردا ا ا مکحرب هدزب تراخ نواق هلروص و

 ردناراع ددو قرف یمدسمرا نوناق ییا .دولوا شا دک ات یهمومع

 تنم ی نوا یا « ردیاتمأتنب قم ار ظن هتسهینونق تهام یقح ساح یعسم

 نامات ۰ ردا فقو هدد ىلام ردق ه هحلل | 1 « ردبا ا ا ن ناححرو

 < ات لام 6 یساستسا قم ?E یلام ندهملا یهراب تعفنم کجەديا

 ا ا ا ت تاتسات یمو,.ردیا رهاظت عامر یمو هدنروصیمالوا
 ررض هسلوا فلت نکیا هدنبحدب « لام : ردراو یسهقوقح جت رر رضم هدنقح عی

 بولوا دقعنم هللا لوقو باحما هدلاحوب ( ۲۵۳ : هدام هل ) . ردداع هعیاب یراسخو

 2۳۰۰ ندا و زا ىلا یلدب اصح لام ندالامسا هیرتشم اساسا یکم

 . رولوا راچود هبهبدام تیمورح رب یک قمامەل | ینلدب كن[

 طةف  راریابهدنا و ذخا لام بودا اشا اماع یعسم ن رلکیدنس هفام عم

 ۳۳ هردو ۰ ردراخ الاسا نامز یرلکدتسا ی رق و رکدنس

 ۳ هوا رم ناک هر« یلوا شمدفار,مدراظتا لاک ددم
TE5 ردو ۲ ام یوسف نو رس  

 یقح هنیلط نایزو ررض كعياب بولواخسفنم عيب دقع الاو رولس هل یعیم بودیاافا ین
 ۳ وک س رد تماس الاف اب هدنام رووا
 . ردا اجلا یلدا دیدحشو نعت «كیدم هرزوا قلوا

 كج هديا لست یم هلبراتخاو هدارایدنکهساقم "یرتشم عیاب :هکردنقدبلاحیساروش

 كعسمنع یک :یکجهمدیا دادرت ۱ یا ندنج لوا شما طاقسا تاذلاب یتسبحقح هسرولوا

 E قرهلوا نیاد هدهسام ؛ لکد هاسفص یاد کت هسام . نهدیا بلط ندهسام هدیتماع

 قمارغ تاواسلاهجویلع زاتماالب ؛رولوا عبات هنسهدعاق همارغ و باصا
 ردنا ن یافتسا

 هاذ كنس هلو اقم ع یخد هدقشو زمغیدلوا شعا ناس ینغیدلو یسح قح كمیاب

 یبحالص هخسف یی دقع كعياب سالفالابسح احح طقف .رونلاشالک | یتیدالوا خسقنم

 نت ردمراو

 رب درو تتلو ناب بم ندنا ایا کور ور راد)هقبش ,یحرب

 3 ی اهم نوا نارا ظقف ۰ ردلکد,ضورفم خسف قح هدزب



 ۲۸۱ یرثأت هتالواقم كسالفا

 بلط یدقع خسف یسمهمهدیا افیتسا ییسم نم كعيأب . ردراو خسف قح هدر نوجما عیاب
 تمدخ هنراتعا دز كرلساد « نشود هل هام تالیف عییم . ردفاک نوا

 هدنلامعتسا كخسف قح هکردلکد شمریولح هننظ رول هلوا رادم هنیمأت یی راقج هلا و شل ا
 . نوسلمهبدما هعلاطم ریذاحم ضعب رادتم هنلالخا كراتعا تعفنم

 یسظفاحم كرابتعا هدعاق هدنقتش یسلوا لخاد هتیراهزاقم كسلقم كعم هلع ءانب

 هب همم وم ماکح | هدنقح می هدقشول «خسفقح نالوا شەەملدالوىقەدنىوناقەسلارف هل دصقم

 . ردلکد ضورفم خسف قح یخد هدلاح یيایه هدز . ردقابو دوجوم ًاقفوت

 لصاو هنفرصت دب كسافم "یرتشم ربارب هلقملوا شمقیح ندیدبكعياب عسم س (ج)

 سالفالالق هنیراهزاقم كنسج وسمموق رومأم هے دوخایو ثانسیدنک ای یتعی یسمالوا

 یعسم عیاب هجنجوم یسهدام یجت ۲۸۲ كنراجم نوناق هدلاحو : یسغلوب شمالوا لخاد

 یمهباقهیلاسرا لوصولالق نوجمایسملی هادا دادرتسا كاعسم هبفامعم .ریاسهدبا دادرتسا
 شهلا مس هلا صخش قرهلوا یراع ندهعضاومو هلح هحنجوم یدنس هنامحم ايو

 بوس هم یک یغیدلوا طرش و شمال وا فرصت ندور طی روو

 هق رفتم فراصم نالوا والثم هات ترحاو توس هطر وغس دارکو نلیدا هبدأت

 دیا ناخمآ یلوا یلدا هوست اماع هدرعا لو هاو توت
 و . ردو هننوناق هدام 7 ندیا لارا ین ریثأت هجرد هنسهلواقم عس كسالفا شيا

 عوضوم صوصخو هدهسیا دعاسم هلصق هیدازوا نوزوا یسهیعرف ماکحا كنهدام
 روم هنسهلواقم عیب كسالفا مکح ینهدامو زکلای زب هلتهج ینیدلوا هدنجراخ زمیلصا

 . زکجهدیا نود اک یسلوا
 ینتهام لام دادرتسا « .دققح «یمکح هروک ذم دام نربو تیحالص هعیم دادرتسا

 ر هسلصن هدبولوا كلام كنهسمک رب « لام دادرتسا ارظن هبقوقح ساسا ۰ ردلکد زت اح
 هکویلاح . ردیسهتسیا كتاب عضو هایسح یتیکلم « هلام نانلوب هدندب سلفم صخش

 هبیرغودندیرغود هلیسح یسلوا شا دبعضو كنهسام هنلامكنهسمکر ب ینوناقمکح وش
 هلتفاضا کا و سلفم «ردُغ لاموب نالوادوجوم ًانیع هدنسهسام سالفا ) ندنفرط یلام
 طقفو نایالوا دیاع هب هسام هنلع ءانس ام و یه یرصتم كلام هدهسر و دیاد عضو ام

 . نمریو زاوج هناعداو تلطر هدنلوت ( زکیدیا هداعا یلام وش نال دغ کی ارصحت

 هدلامو بولوادقعنم هلبالوبقو باما عب ) «عیاب نالوا قجهللوب هدنلطدادرتساهدلاح و



 یس هع و یمهتلوک اف قوقح > ۲
 كنس ویسبموق ابو كسلفممزونه هکمادام هدهسیا شما جورخندمتکلم ؛دهع من انوناق

 باحتاو ملکد شل ایننع كعسم زونههدن هکمادامو ردشمالوا لخادو لصاو هنیراهزافم
 هدومب مث قترا « ردراشماعادلا كرهدبا نظ ندننادوجوم كسلقم یلاموب بولطم

 كىلفموهراپر مدل ًابوسحم «مدوییدیا خسفن ییب ردقلزسقح كمریو نادیم همرارضا
 یتح كفرط ییا هج هاب و . مروسدنا هبدات هد یرلنوب هيا راد فرصمر ینیدلوا راحود

 نالوا دوجوم ًانع دوا هلعءانس ٠ رولوا شلدبا هظفاسحم تلدعم همزالو شلدهزوک
 یسهشقخ تیهام كنساوعد اشا دادرتشا « تاعا قح ریوضت هد ( زکیدیا هداعا اکی لام

 . ردقح هنل و هدنعقوم كل | حاصیاو حڅ رشت ضورعم هجو ر

 ز وحتیسارجا د یا اشا دادرتسا د یهاهکروبلوا ناتسم ندحش راتو ریوصتوت

 یمالفا كنب رتشم .ردنرابعندنخسف كنسهلواقم عیب رب دقعنم احب هدتقیقح «هلماعم نلیدیا
 كنبرتشم هتشيا .روللوا نوذام هدقعخسف «هدنسهراد هقلاس دوقو طورش «مییاب هلیسح

 .ردیالجت هدنلکش تحالص ههلواقم خسفهج بوم یلاریثأت كنرودص مکح راد هنسالفا

 ردققدن نایاش هدیسهسم ؟ ردیلگد ردمخسف قحرب مان یتیحالص خسفوب ایت
 هخسف یهلواقم كنیدقاع دحا .ردلکد قلطموما «خسفقحوب :هر وک همهنارصاق یار

 هلسهسالوا یخاد فرطرکید .زلک مزالقلوا دیقم هلیساضر كنبرکید یبلوا رادتیحالص
 خوسفم ًامکح ايو ًاسأر هلواقم هلتروصو . ردیا بلط یتخسف ايو « ردبا خسف تاذلاب
 خسف نس قجنآ هدلاح مکیدتبا تقفاوم نب « مالوا یضار اکو ن, فرط رکید . رولوا
 .ردلاقالکد خسف هدتقبقح «خسف نالوا عقاوءبانیفرط"یضارت هکنوچ نمهیدلد ریلی هدیا

 رلکیدنس بونا لوا تباث هناذخسف قح نوحا عیاب هلسالفا عوقو كنبرتشم هکویلاح

 كميابيا افا اماع ےک نعلرلکیدنس . راردنوذأم هکلعو ذخا یبم هلبا اضا یتیم نت

 هلیسهیقوقح جم اتن كخسف قحر, نالواقلطمو مان یراملیهلوا عنام هنس ادب عضو هعببم
 كخسف قحو فرط رکید هد مه « نوسلوا یخسف قح مه كدقاع . ردلکد قفوت لباق

 رکید هیفامعم . زبمهدیا قالطا خسف قحرب مان اکو . ۰ . نوسلیهلوا عنام هنیرات | فاطتقا

 لخاد هنکلم كلس كنبرتشم “ كعيم قرهلوا مام هليا لوبق و باما یسهلواقم عیب ندفرط
 یسهحش خسف قحرهدلاحیه یدملسهدنا دادرتسا یعبم كمياب هجن | هرابتعا رظن یتیدلوا

 . ردخسف قحرب دیقم « لکد قلطمو طقف . رولیدا مکح هنغیدلوا



 ۲۸۳ < یربثأت هنالواقم كسالفا

 طقف ؟ زمنا مازلتسا ینخاسفا كنسهلواقم عيب نالوا دقعنم احب« سالفا هصالخ

 . ردیا شخ خسف قح همی ًاضعب
 نوناق « دبقم خسف قح نرو تحالص هعسم دادرتسا هدنتح طورشو دوق ضعب

 هبهجردرب هلسیئدم نوناق هسنارف طقف . ردلکد فلات لباق هلبا هجورب هلیا یفامع "یلدم
 یسهرقف یاد كنسهدام یج ۷۷۰۲ كالبوس دوق : رلسهنولوا دع فلات لباق ردق

 اعریغتالب هدندب كنبتشمزونه عییم هدنمیب هلیا لیعم یم كنهلوقنم لاوما : هحنجوم
 هده  .ریلسهدبا دادرتسا یعسم عیاب هلبطرش كلدیا بلط هدنوک زکسو قلوا دوجوم
 یدادرتساقح ینوناق هسنارف اعر هنسالوا دوجوم دادرتسا قحرب هدلوو نوجما عیاب

 عیم دادرتسا ینالود ندنع نهم كركو موم كرك ًارظن هنراجم نوتاق «هدهسی رویناط
 . ردلکد دقم هدهلعوقو بلط هدنفرظ نوک زکس یک ینیدلوا زت اج

 : ىل تان
 هدالوا هلهو هخذا کرا E هتسهلواقم ۷ كسالفا

 «عیاب ءانب هتسهدورسم ماکحا كراج نوناق : هدوا ۰ ردراو همهم "هلئسمرپ ندیا ردابت

 هدنساعداو بلط تانمضت ندنسهسامسلفم "یرتشم « هدر دقت ییدتا لامعتساینخسف قح

 دادرتسا یعیم بودیا لامعتسا ینخسف قح ندفرطرب عیاب . ردضجهامهنلوب بولو
 یوعدو بلط ندهسام قرف دلو دو را ناساو تأف 3 دو هدهسریلس هديا

 . .. ؟ یرلبهدیا

 تحارص ر راد هننجهالوا عومسم ثنساعدا نایزو ررض هدلو و .هدنراجحم نوناق

 ررض هجاادنع كنهسام هحنجومهبنوناق بموت ماکحا ارظن هنسمالوا دوجوم هصوصخ
 هسنارف هلت او یراضمب ردقهنره .زب هدنسهعلاطم یجهلک مزال یلوالوئسم ندنایزو

 باما یکوا یراخ.هدنسهرا راساد تتتسوط لوس ها نازو
 هدهسیا رشعا نایمرد یزاوج مدع « هلتح ندنفیدل و یانم هتسهدعاق تاواسم ندا

 راح هدیابو «كدقاعر نالوا قح ًانوناق هنط نایزو ررض .زامهنلوادع بیصم هعلاطمو
 ..؟ردیمدنناباجا تاواسم هدعاق اب «كما عفرو بلس دوخت دوخ یینوناققح ینیداوا

 هسام هدهجرد نبع كراساد نالو هدهفوتح تبعضو نبع « تاواسم هددعاف هدسالفا

 عفر كقوقح ینیدلوا ر اح كنارادهقالع ضعب بولوا كمد یرالوا دیفتسم ندندوجوم



 یمهعومت یسهلوک اف قوتح 8 ۰۶

 رکیدیسلوا سلفم كدقاعر, . ردقح نامزره قح .ردلکد كعد یلسو ین « یسهلازاو
 هناوصاهمارغراساد مومعلاب هخدالوا دوجوم زابتماو ناحجرببس ؛زعا رثأت هنقح لدقاع

 حور « زمکیدلس مز, .رازامهنلو هدنساعدا بّولطم یاقیتسا دارفنالاهج و يلع بولوا عبا

 . ردلکد یشر هقشل ندو «یسهدعاف تاواسم مکن دنا جارختساو لالدتسا ندیواق

 ا وتو سهم ها ابو, ندنسهعار اغار دعت كغم, دقات ءدلاش وا
 یانتتسا نارا طقف . ردبا باجحما كعا قیدصت ینغیدلوا ىح كرکید دقاعهملط ندهسام
 راد هلیسح یرالوا تا ساقلا فالخلعو دنتسم هراترورض كنانتتسم نولواقحرب

 ندهزاتم تابولطم هسیا كنقح تانیمضت « هنسلوا مولعم یرلکج هسهدا زواج یتحارص

 ندا بلط تانمضت ارظن هتسماهل وب هصوصحم تحارص رب هدنراحم نوناق راد هن د ودعم

 هلذخا همارغ هصح زاتتما الب « قجهلو هدهینوناق هيوس نبع هلراناد رکید « دقاع

 ردك هلبا اتکا

 ۳۱ رکاب راه حنا هرانعا عن الط تانمضت : رولاق هللسم و یدمش

 هیرلاعدا تانمضت هدننوناق هقوقح هک احم لوصا كلرکو هدنراجت نوناق لبد رک هاو

 مدع ندنناتیمضت یرارطضابس : ًارظنههررقم دعاوق نالوادتتسم هناساسا نعو رنادتم

 < بجوم یننمضآ كراج نالوا مورح هد مهو نایزو ررض مه هلح <« مزلتسم یلوُئسم

 یبموکح لا نایزو ر رے زکلای یسارجا مدع كدت ن قوا یرارطضا بیسو هلح
 : رولوا جتنم

 هعار ۱ ریاخ ؟ ردیمرارطضا بسر هدنصوصخ یمارجا مدع كدهعت ء سالفا اب
 سلقم ردق هئره . زامهلوا دودعم ندههرارطضا باسا اقلطم « سالفا هروک همهازجاع

 هدهزادا رادنقاو ظوفحم لک E یبهقاس تالماعم هدهسرومدبا د نک ندنلاوما ءرادا

 علام هنسارجا "یعاع كسدهعآ یسملکح ندشاب یثیا كسلقم ندنغیدلوا لقتنم هرلکیدنس

 وشراق هنیدوجوم هسام یبارجا مدع اد ندترط راکیدنس . زاک مزال قلوا

 . رر و تداس هتساعدا تامضآ

 < یتایرط كسالفا مکح فرص هثدالوا دوجوم هرارطضا ناسا رکید هلع ءاتب

 . ز.همهدیا یقلت هد رب ببسر, بجوم یاسا ندنانیمضت
 م 7 « وا . ردققد نایاش هک را هد یم ام یدوحو ڪڪ او دوجو كنەلىح



 ۲۸۵ *& یربثأت هنالواقم كسالفا

 ردقتو لیلح ندنبناج یسدناع ک اج هروک هبهلداح یکیدتبا قلعت هکردهدرفنمو هلقتسم
 . ردا اضقا قملوا

 كنسهدام یجت ۱۱۸۵ كنسیندم نوناق هسنارف : هکهدبا ضرع "ةوالع هدیتهج وش
 هدنروص کیدا لامعتسا ینخسف قح یر ندندقاع هدهلاقتم تالواقم هدنسهرخا ءرقف

 كنلط نایزو ررض هدز ۰. ردحرصم ی هل وا هدنسهدا نایزو ررض ندفرط رکید
 لوصا هیفامعم . ردقوب هحشرص ؛دامرب نرتسوک ینغیدلوا یسهیوناق ةجیت كخسف قح

 هاشم ادا شا ی 1 ا مع وا و
 كنلطنایزو ررض خسفلادنع هروک هنسلوا ساسارب شعاررقت هدهمومعتروص یبلوبقم
 . ردا قفاو هدهیاعع نولاق یعومسم

EEام  

 یربثأت ہنس ل راقم راجا كسومفا
 كانسهلواقم راحما ینیدلواشع | دقع هدهحح هلا ثل اا صخشر مدقمندسالفاك ر جار

 هلق وقح نفرط ثكتسالقا هخراع « ینیدالوا بولوا خسف لباق ابو خسفنم هاتسح سالفا

 . ردقو تحارص رب هدنراجم نواف هدنتح کج هدیا رثأت هدهجرده

 یالود ندنسهراحا لس كناراقع وللثم وهدو ناکد نالوا هدنراحبتسا هدهع كسلقم

 ینتطظوفح *یعاع هد كب هستکم قوقح طقفو نمضتم یبریخأت هاتدمیا رب كم هد رقنم تاقعق

 قاقحتسا سک هدنفرطهنعم تدمر كراحمزایو هلم ۰۰۰۰ (۱5۰) هدامر نالوا نا

 «...(۷۵+) هدامر رکید ندا هارا ینغیدلوا دودعم ندهزاتع نود كراترجا یرلکدتا
 . ردنراع ندرلنوب هبنوناق ماکحا ندا ساع هنسهلواقم راحما هدنتحش سالفا هتشيا

 «یرلکدتا ذاخنا وبهد ایوهناختراحت ینراقع هلرخا یسهمظع تبژک ا كراج ک ولا
 هسرولینوشودیراق دلواهدکللا عفانم نیمأتهلتراجت یرجا هداروا هدنسهاسیسلواقم راجا
 توکسم هدنوناق كنسهلئلسم «یرباتهراجما كسالفا » نلسهلواتداح هدنسهسام سالفایه
 هدرل رظن ناه ینیدلوا تسما زت اح هجرد هن كنهبقسطت ر ذا دلوتم ندنسلوا شلاق هنع

 . ردا محو نابع

 هعوطقم ترجا كنهرئاس نیمدختسمو هتکو هلع ینیدلوا شما مادختسا كسلفم

 تنایص یرانوب یسلوا شلدیا شخ زاتما قحرب هنیرایدنک یالود ندنراهعوطقم ریغو
 زوج كناسقعت یارجا ناه یالود ندنرجا هدراقع ٌءراجا یک ینیداوا دنتسم هدصقم



 یسهعو# یسهتلوک اف قوقح وه ۰

 نادىم هررضر, لباقربغ یسفالتو هظفاحم ییهفانم كنسه ونعم تبصخش هسام هدیسهلدیا

 . نههب دنا همش هدنغیدلوا ترابع ندلبهسآ E كن هیدأت ناسا تک رو

 تیاعر ههس ولاق طارش هده و « كعا دع زاتم 15 ین راقج هل | كرلربجا ه طقف

 تدمرب ینارجاو بقعت قحكرهتءهزوک ییعفانم هسامهدن راهلواقم راجا نانلوادقع كره دیا

 .ردلکد یفاکههناراو نیت یریثأهجرد هدقعتاذكسالفامکح «كللا قیومتو ربخأتهنعم
 «ینج هیمهلوابولوا خسفنمكنسهل وات راجا هلباسالفا :هلئسم ناک هرطاخ هدا لوا

 كن ههاسهدقعنم هلواقم هداقتتم نامز هلسهسلوا دنتسم هنفرط تلهاو اضر هددقع نامز

 . ردیتفک یفیدافلوب بوللو زی اح یییوناق مکح
 یرب ندرس قوج هدنقح ینجهلوا خسفنم كنهراحا هلینافو كیرب ندنیدقاع

 هصافاب یک یندامهلوا قیطت لباق هبیراجت سالفا اساسا هقوقح ؛دعاق ندبا یسأت

 ۳ ۱ و هو یک یشراخا ابقتا كلمالفا هینوتاف5 هات كيو
 دک هدعاتم

 فداصت رتادهفجهلوا خسفنم كنهراحا هدنلاح یسالفا كرج اتسم ەدەىهقف بتک ضعب
 رجا « هیراتعا قلوا فلت یراتهام كرلسالفا یراحمو قوقح « تاداہجا نلیدیا

 ینج هیم هلوا خسفنم كنهراحا هدلبا تافو ًاتاذ ؟ نمهیدبا لیمشت هننالواقم راجما كسلفم
 كبافوندنشیدلوا شفلو ندنناجا هتقوم ؛دامنلیدبا لسذن هنهمهنماظن راقع راجا ارخا

 یخد سالفالا دمبو ینجهیالوا را دللخ هلا سالفا مکح كنهراجا دقع یفیدالوا رم
 . ردهدازا ندهمش یتحهل و رتعمو قاب كنسهل واقم راحما

 NIE NCC ی طقف

 ر.هلیا عتع دما ر كوت جار ضرفلاب . رلس هديا دلو راهجش مخو كي هعفد
 هغیدلوا یلشیر ولا كي هنلج یرتشمو یلفرش عقوم یدو دلراقع ؛شعا راحتسا هزاغم

 طقفو «شهعا تسهارظا فطع هتسلوا نوز وا كلراحاتدم و قوح كەراحا لدي قىم

 شعا جاتنا یتسالفا هرجا روظهکات تانداح بو هما قفاوت هناروصت « تاعوقو

 یتداوا شما هیدهم ترجار JE هتسالابو هل كما راک . ۰ . ؟ قجهلوا ه هسرولوا

 هک ولا .رولوا ررضتم ندوب هسام ندنفجهلاق هدنراحبتسا ؛دهع تدمر نوزوااهد هزاغم
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 هد طورشو دوق ضعب یرلهراح سف هلس هسالوا خسفنم انوناق سالفالاسحهراحا

 ا ر نوزوا هدسالفا نالوا كم د تالماعم هفصت مه یدبا هسا وا شلدا نمات



 ۲۸۷ یرثأت هنالواقم كسالفا

 هد مه « رولوا شلریدشلهداس هسالفا روما كرهیلدبا لسمحم هبولطم باح یاحو هلو

 ندنسهرضم تارات كنسهلواقم راجشارب هلو نالوا عنام هنیدقع وتادروقنوق هلتینک |

 . یدیا رونلوب شما نابیرک صیاخت سلفم
 ررض هدلرحوم ندنسلوا شلریو تحالص هخسف كراحا "هلواقم هلعوقو سالفا

 تام زب انوناق التمب .مردنکع یداکا ے داق زیاد ضعب كجا مات تساوی
 هلبدق یسلوا زاتع كنسهراحا لدب تدم واو یعاود كنسهلواقم راجا نوجما هنآ هنعم

 كررضینجهلوا راجود ندنزوب راجا خسف كرجوم زکلای دوخایو ؟ریاسءلبر وخسف قح
 . ریلی ر.دتبا ررقت یلروص قلوا دناع هبهسام یسهیجو ینیمضت امام

 یماود ناک اک « یاسفنا مدع كهراحا :ردتقد بلاح هدرظن ُهط رب رکید هفام عم

 . ریلسهلوا عفا سکعلاب «لکد رضم ًاضعب هدنقح یسهسام سالفا

 نالوا شعا راحبتسا یهزاغم ر هلطاارش دعاسم تیاغ طقفو هلدم ر نوزوا الثم

 كرج وم«هدر دش ینیدا وا تم بوق یدقع وتادروم وف هلس واطم ناجا كسلقم نودم

 . رولوا ررضتم سلفم ندنو قهسلوا كجهدبا لوق ینتحالص هدقع خ ف دوخ دوخ

 یماودكنهراجا هدلاحوب . رونلو شلدیاعفر هداضعبو لاکشا یناکما یدقع وتادروقنوقو

 یعفنم كرجوم خسف هدلاح ینیدلوا ندنباجما یتعفم كسلفم صخشو گكبهسام
E NE 

 وتادروقاوق ولو - هسافمرب نالوا راد هاش یسهبراج تاح « رجوم هکر یلیهلوا
 دقوم یودما تكنندنک ء قعاط رجتاتسم یا زعا دایعا- هلس هلوا یتعا

 كنهراحا تالدیو ردا راح ایلام هلطن ارش عفا اهد و ی یا < نهتسیا ثمر ول

 .رولوا نیمطمو نیما ندنسافتسا فاع

 اتم ناف هاوج اسم: ندف طا یک رود ها و اف ی
 . ردا وزرا هلتدش یتساهو ماود كدقع هسام نالو

 كخسفقح كرءدا شرد یتسهداضتمو هاب اقتم عفانم ندا ماظت هلهحو و كنفرط

 دوخای « یمههسام نالوا معاف هنماقم تا دوخایو E زکلا < یهرح وم زکلا

 ةنزاومر نوجما فرط ییاره « كعوشود یننج هلو دناع یهرجأتسم هدمه رجوم مه

 . ردهاظكي یعوزل كتا عضو هینوناق ةساسا دعاوق مداخ هتنیمأت تلادع

 لوبقو باجا فرص : هکزروروک هجندبا رارعا ندهعلاطمرظن ینینامنع یعومع نوناق



 یسهعومت یسهتلوک اف قوتح 2338 ۸

 نیهمریو خسف قح همیاب هلسحیسهدأت مدع كنم « ندیالوبق ی داقعنا كنسهلواقم عیب هلا
 هدعس «شعارواد راک هماسم اهد هدنصوصخ كعاشحم خسف قح هرج وم «زعدم نوناق

 : ردشلا راشو عضو هدراجا ی هماهست ماکحا ضعل نایالوا یراح

 ندمیلست تقو ارک هدهسرولوا دقعنم هلا لوبقو باجشا یک عیب راجا هجنرجوم هلج
 هتشبهقشب كرایشنالوا هیلع دوقعم یساسا قرفوب کهدنسهرا راجا هلیاعس .راشیا ًارابتعا
 اهد هدهراحالا اک خسف قح هیفام عم ۲ کک وا دل وتم ندنسعلو هدتهام

 . ردررقمو ع وضوم هلا هدامر ییطقو خرص

 رچا و رولوا مزال ترجا هلا لیحعت طرش هحنجوم یسهدام یجن 45۸ كنهلح

 نالت كدبهجدیا افیتسا ینرجا ریجاو ندمیلست یروجام كده هديا افیئتسا یرجا
 رجأتسم هلبا هلاطم ینرجا نیشپهجورب «كريجا ايو رجا هدنروص ییاره ؟ ریلسهدبا عانتما
 . ردراو قح هب هراحا حسف «هسردیا عانتمانداها

 < نر دا نارا هیهدجات هوف اب ا ی اعر هلجمت طرش هلروص وب زدم نوناق
 قح رب زمکیدعا فداصت هدنالواقم راس و هدعس یالود ندنسافا مدع كلباقتم دهعت

 راجا نالوا دقعنم هلطرش لیجعت < خسف قحوب هدلاح یه . ردشمر و هرجوم « یسف
 . ردلمام ع هسرارکید «یصحتنم هتنالواقم

 : هکریاشالک !هسرولوا كج دا قسطت هدنلاحیمالفا ك جاسم هخسف تحالصو
 نوسلوادوجوم یمکح سالفا ؛ رویلوا لصاح خسف قح هلا سالفا مکح اضحم هدهراجا
 خسف رجوم هلبایعانتما عوقو هارجأتسم ندنسهدأت كنرجا طورشم یتیلجعم «نوسلوا
 موعو دوجوم ًاتاذ بویلوا تباث خسف قحرب یکی هلیبس سالفا ۰ رولوا ردتقم هبهلواقم
 خسف قحر هلیو . رویلس هایدبا لامعتسا هرکوص ندسالفا « خسف قحرب یراج هدنقح

 . زامهلوا دودعم ندننارفأتو جات كسالفا مکح هسیا

 نوجمایهدات كهراحاتالد و نانلو هدناخاد روجام هدساوف هسرغ لود ضعل

 كنسهمان هلواقمراحما «یسهبلخت كنءزاغم هلجارخا كلاوما نالوا دودعمندهق وقح تانمأت
 ماکحا مزب یسهلئتسم یتسطت هدهدسالفا كنو بولوا ندهنوناق باسا بجوم ینخسف

 یسهدام یج ۱۲۷ كشوناق ارجا ردق هره . نمهلوا ثحم ع وضوم ًارظن هه هس ول اق

 هدنلخاد روجام كنهراحا تالدب « هدراراحګا نلیدا دقع هللا هما هلواقم یمسر هحنج وم

 دوج وم تحارص راد هک 0 الاغا زاتمالاقللرط لع,ندرزوا اشاو لاوما نات رب



 ۲۸۰ 8 یرثأت هتالواقم كسالفا

 كرج وم هدنلاح یارخا او صقنت كناسا نالوا رادم هللامعتسا كزاتما قحو هدهسیا

 تحارص رب هدهصوصخ نیناوق هدهنو دک هن راد هنکچ هلسهدبا لامعتسا یتسفقح
 ردوو هو

 مكح هسیا هدلاح یسلوا زا ینتفص رجوم بوناملوا ةدنتيعضاو رجأتسم كسلقم
 رد زس هش کج هم هدبا لا هنسهلواقم راحما كسالفا

 رجأتسم صخش تدم رب نوزوا كروجام رب نالوا ندننادوجوم كسلقم قجنآ

 .ریلیبهلوالئاحدسرب هنالماعم ٌةيفصت «ییسهمهدیا فرصت دب عضو اک | كنهسام بولق هدندپ

 دقع یالود ندنسلوا شنا سالفا كروم اضح نیزسقلوا یربصقت هنوک رب لرجأتسم
 ناف و ودر طب مد رجاتتم E مسف لباقاو حو تک
 ريغ ندفرط رکید « یسلوا لتخم كنسهمومع عفانم كيولطم باحعا نديا لیکشت ینهسام
 راتو اتم دروس و اطخ ابو ,ندنک الف. حامل ج اتم رصقم رع 9و تم

 هلتروص هل كنفرط عفانم « یاظحالم یسهمبروک قیفوت لباق هلتلادع رکف كنغیدلوا
 ییاورلنالوا كجهدیا نوناق عضو .ردبا راجود هددرت یناسنا راد هنتکجملک مزال ینیلأت

 ۱ . رولاف روح کم وشود نیرد نبرد ه دن ۱۱ لاداطتم هظح ال#

 لود ندنغیدلوا یوتح ینهحرص ماکحا هدصوصخ و ینبناوق راتلود ضعل هفام عم

 نارتقا هب هل ولج کاو ۶ یک دما ی اک تم او و
 ۰ کجهدیا ضرع هجورپآ ینکیداربدتا دانتسا هناساسا یتناهو

 سالفالالق بولوا دراو هسرزواییمع كل صخشرایو كسلفم : هحنلک هلع راحا

 هلسالفا عوقو هلرجأتسم ايو رجوم كراراجما نالوا شدا دقع ًاقفوت هب هینوناق طارش
 رثاد هنغیدا لوا بولوا خسف لباق یو خسفنم كنهسقاو "هلواقم « هننجهالوا بولوا رم

 . زامهنولوا فداصت هتلالدو تحارصرب چشه هدنراحت نوناق

 یتعیدال وا رص كب هدا ص هلڅ ءدص وصخ و هحنلیدیا تعجاح هنماکحا یلدم نوناق

 «تهج قج هللا هتفد رظن لوا كلا. هدهلئسم و هفام عم .زرولو هدر وح كعا قیدصت

 کر لس هلوا . ردصوصخ ینیدالوا بولوا لوبقم رذعرب عنام هنتسارجا كدقع بجوم
 . ردبا رهاظت هدلکشرب قجهلوا عنام هنسارجا ماود كنهراحا دقع « یعوقو كسالفا

 راتسحا درزا لااوما وا هد گو دنا یلعت هتل وطا كاشلا جدا را ى عالم



E ۳یسهعومب یسهتلوک اف قوقح  
 هراحا هحنجوم هلحم هدنروص و . زامهلوا قسطت لباق دام یعاکحیل ذافا كنسهلواقم

 ندرادقاع فرص هدریدقتینیدالوا دوج وم ینوناق عنامربهلبود طقف .زکج هلی بد رولواخسفنم
 . زا مازلتسا یندع نکی ناک كنيمدآ راجا یساریومکح هنسالفا كنمرب

 تیلهاهلیا سالفا :هدنروص ینیدلو زن اح یتفص بجا ساقم هدنسهلواقم لمت ءراحا

 ینیداوامزاتسم كسالفاو ینیدنلو معاق هلیصخش كربجا هراحا دقعو یفیدالوا طقاس لمت

 < یساقم كنمکح هراجادقع هجنلیدیالمأت کج هیمهدیا عفر ییهصخش تللوئسم تیروجح
 هدنلباقم ییمع كسافم «یعندهدنروصوب هففامعم .رولیدبا مکح هنکجهلک مزالیناسش| مدع

 رادهقالع كنهسام هدنسهلضف ندرادقم ندبا لباق هجاتحا كلاوما یجهدبا باستک |

 3 ردم ولعم یدل وا

 یسالفا كرجا : هدنروص یدل و احا فص رجا بوالوا هدنعقوم ربجا سافم
 هیهسام هکردق وش . زمنا جاتنا ینسمنا ناببرک صیلخ ندنسهیجو لمت یافا كربجا

 . رولوا لاق رلکیدنس هنماقم سلفم هدهلام قوقح قلعتم

 هراحایک ینیدلوا هدراقع ٌءراحا « رار هلکمهعا فداصت هبهعطق تحارصرب هدنوناق

 اا ج ند کا ا ا راک عع اار تسالفا د ديما

DY 

 تحارصهدهدنقح یسهلئسم یتیدالوا نولوا خسف بس كسالفا نايالوا خاسفا باس

 8ک ا دودع كي مو هرزوا قلوا قلعتم هحسف قح اناذ . ردلکد دوجوم
 نادقف یس ود اهد « ماکحا تیدودحمو . ردقو زمىملع ساسار دانتسا رادم هقشپ

 نبع « یجهرو نادبم ه هفلتحم تاداهنجا كتهنوناق همهم لئاسم وشا هاسس تحارص

 هدنسهحفصسالفا .ردیعط کج هلا دللوت ینسهحش یلحهدرلتروصناام هرکیدکیكق وقح
 تارا یدولنالوج رک ے هناداهجنا ید وا یمخ كتا دا نالوا عوقولاربک كب

 . ردلکد ندلاوحا كج هلس رب هاب دشک هلبا تام رظن هجنوناق

 لمع هدنراجش .ریلسهلوا تح عوضوم هلتسها لاک یسهلئسم تانیمضت هدهدسدا راجا

 یشلوا عاطقا راحود كنيمدا ةراحا هلیسح سالفا . ردراو قوم رب مهم كم تراهمو
 هلترجا رب یلاغ هدنامزو لحرب . ردبا جاتنا یتسلوا راتفرک هررضرب كوسب كربجا هلتسرثک |

 دوخایو «یسمامهنولوا دقع هرلحاهدنس هر اد هشاس طارش اهدرب هنیرزوا لمع نلیدناموه



 ۲٩۱ یرثأت هنالواقم كسالفا

 ربجاءو . ردلباقفیلوا مورح ندتفنمیافتسا كربجا ردقهنسارجا هلواقمو دقعرب ندیکی
 .نوحما ینیمضت كنایزو ررض ینجهلوا راحود هدلو و كربجا . ردررضر هدلاحه هدنقح
 . ؟ رده قوناق ساسا كجا دنا دانتسا

 .لفاکهناح هدكنهلتسموب عطلاب «زصهعوضوم نیناوق نەما ثحم عوضوم یخ قح

 یعوقورذعرب عام هنسارجا كدقع بجوم هحنجوم هلحم هفامعم .زامهلوا عماح یاکحا

 دقع نالوا لطابو خسفنم ًاساسا « هدنروص ز.کیدتا دع خسفنم یهراجا دقع هلیسح
 لوصحمروکذم رذع طقف .ردزسهمش ینجهالواعومسم كنساعداو بلط تانمضتهدننمض

 ءهسیا یدیا كجهسهدیا ققح رذعرب هدلو وب هسالوا سالفا هلرکید ریست « هسیا سالفا

 خسفنیهراحا هناذب سالفالابسح . ۰ ؟ |هقار مورحم ندنلط تانمضت یمداوب نوچ

 تانیمضت كفرط رکید هدنروص ینیدلوا كجهلبریو خسف قح هفرطرب « هایب كەسمتا دع
 هدنفح لئاسمو هدلاح يه . . . ؟ زردبا قفوت لصل هلتلدعم هدعاق ینتمورحم ندنساعدا

 . ردتمها زاح هدهجرد قجهراج هزوک یناصقت ءلزمهصوصخ و همومع ماکحا

 قحو ینتیلجمم كنءراجا تالدب نیما لولح یسهدأت ؛دعو زونه یسالفا كرجأتسم
 هدهلتسموب هتشيا ؟ یعزمعا یردیا مازلتسا یناومش هطیساق رخّومو مدقم ندسالفاكزابتما
 رب یلتیمها هقدلوا ندا قلعت هن رثأت هجردو تفک هنسهلواقم راقع راجما كسالفا مکح
 . ردهنوناق هلئسم

 هاتیعطق ینغیدالوا ینوناق بسر جتنم ینخاسفا هسفنب كنسهلواقم راجا « كسالفا

 مکح كن هراجا "هلبقتسم تالدب نالوا شمهعا لولح یسهدعو زونه «رلفلّوم ندیا نایمرد
 ت رر هدیابوت ءراشمهمهدبا قاقنا هدنسهلسم یجهمهدبا بّودبا .تلحمم تک هاباسالفا
 . ردرشسا نامرد هعلاطم ییا نام

 .رونلوا دع لجعم سالفالابسح یخدهراحا تالدب لبقتسم : قوقح بابرا مسقرب

 ررقتنوجا لدب یافا « هدعو عونر یطرش یسافا هدطیساق نیسكنهراجا لدب هکنوچ
 ندننو دیهدعو كسلفم «سالفا هحنجوم یسهصوصخ ؛دامكنلصف سالفا .ردلجاندیا
 . ردا مازلتسا یرالوخد هبهسام ناه كرساد هلا تابولطم عونو <« یطوقس كلجا

 .زاملقاب کو نوسلوا هسرولوا قوح ردقه هراحا لدب «نوزوا ردقههراحا تدمهیلع مانب

 رردزاع ینقح كما تمج اه هام نوا سام تارا ك ۰
ENT 



 یسهغومت یسهتلوک اف قوقح 46۵ ۳

 نوا یسهوست كنهراحا لد هدنسهلواقم راحا : هسیا قوقح بارا ضعب رکید

 .رامه ولوادع رز اح ینتىهام هدعور ندا لجأت هد دیاها و E ناعل

 قلوالصاح تعقنم ندر ات 6 ها .راردبا نمصت ییتیلعآ طرش عور < راتدموب

 تاقوا كنهراحا لدب طقف . ردشعا دهعت ینافا هدیراهنعم ءدعو ی هراحا تالد هاطرش

 هللوصحو ثودح كتعفنم نالوا هلع دوقعم هدلاحره یدهعت یسافا ه:هروک دم هنمم

 ضورفم هنوناق تیرو هدهنساطعا هراحا لدب هسزالوا لصاح و ثداح تعقنم . ردا

 كي هراسنو د بترتم هتمذ E كما دع ندنلف هدعو یرثتدمو هابسو . زامهلوا

 سس و مرند دعا لادا هتندادع لحن نهار ینادآ توج وا یا
 ا تلحمم تک لا سالفا « هراحا "هاقتسم تالذم هلع ءا. ردفانم ه هلواقمو

 یمسق رکی د < ردیا افتسا ًازات ینلبم نالوا ینجهلآ هدسالفا مکح نیح زکلای رجوم
  زاروسد ۰... ردرونحم هک راذتنا نوجما

 لیاقت هنعافتنا ندروجأم كنهسام هدنفرظ یعاود تدم كنهسالفا تالماعم هیفامعم

 یتیداوایجرو هبیرعود ندبغودكنسهب ونعم تاصخش هسام هدلاحره « هراحالدب ندا

 اتتسا و ذخا ندنادوجوم هسام ناحجراهجو لک هروک دم تالد ندرظن ٌةطق وو

 هب هراحا تالد لقوا؛فالتخا نالوا دراو هدنسهائسم لحا طوقس : هلتهج ینح هللوا

 داد ماش

 E نامخ مه لحعم م یهراحا تالد ردق هنایدعت كيوئاق « هب راحت ا و

 هلوصح ا ءوس قوح كي هدرا ئ هدا تاررقم و . E ا

 E دودشلا توعدو بلج ی راتاکش یدامو یدح كيارادهقالع « 7

 .عضو هدی دج ماکحا OS یرلهدام یی ٥۵۰ و ٤٥۰ هدنشراا ۷۲ یه هک هسلارف

 کنوح ,زرومح لا .. زذشمشلاح هلا یکوا كنالکشم هوو و شعا
 اوج هدردر هکرذسات هدهعطق تروص هلتادقتنو تاعلاطم هد كنقوقح ةذناس-آ هسنارف

 قم هلدعم داوم رو دم نالوا شلدا عضو ها دصعم كم ا هلازأ یلکشمرب < قلوا

 ۰ زد سم هرک هتنام واف تاتوتم قرهلوا مهلم ندهبمود تانداح

 ید ا لحم هدروصر یلتدش كب یجاتحا نوناق لیدعتو هدهسلارف هققط ی

 ندفرطرکید «یتیمها یتیدلوا رب اح ہداطعاو ذخا تالماعم كاراحم ناکم ندفرطرهکنوح

 با جایتحاو تباقر ُهقئاس لباقم اکوبو ییالغ کیدتبا بسک كنهراجا تالدپهلت راحت عسوت



 ۲٩۳ < یرثأت هتالواقم كسالفا

 دلوتم ندنرلالوا روح هسراحیتسا هنا راج نوجا تدم رب نوزوا ایرثک | لرارجات

 تالاماعم و هلت € کزردا مکح ددر الب قهسرولوا قج لا هتفد رظل یرورض

 « كرجات رب نالوا شما راحبتسا هناخت راج نوجما تدمر نوزوا هلسا املا كنسهبراحم

 مخو اهد ندسالفا تاذ یرجأتسم ًاضعب یسالفا عوقو مدقم ندنساضقنا كنءراجا تدم

 .  ولیهدیا موکح هتیفأع رب
 یدبلبقتسمكنهزاغم نالوا هدنراحیتسا ؛دهع هنس یدب اهد هدسالفا مکح نبح الثم

 هدهجرد وا یتوکی نوید رادقم « یلاخدا هننابم هاحعم نوید هدكنسهراحا لد تلا

 هدهعفدضعب و ؟رولواضورعم هصقانترب لوس هربندر یتسنهنودد كنادوجوم : هکر تراباق
 تالدیو هدر .رونلو شما زواج تاقتاقییعوم هراس نود یسهراحاتالدیراتدم لقتسم

 هلوص كتماخو تقو وا ؛!هلآهنکوا زوک ینفیدلوا زایتما رهظم كنسهمسج "هتک هراحا
 یتفیدلوا عفت رص كنناکما یدقع ونادروقنوق هلا لاتحارب ناسقط هدزوو ینفیدنرا هجرد

 هدلاح یرلقدلوا روح هافتکا هللا ههارغ هصحرب قافوا رانناد قوحرب .زرولواشمروک

 ندندوجومهسام نوجایسارک كروجأم راقع نالواشمهلدا افتسایسهدوصقمعفانم زونه
 كغل زسقح هدنرظن یرامدا تاقسطت یمهلواقوقح لاصحتسا ًاحیجرت هرارتاس ہد مه اما م

 .تفصوت هد ےک حر" اتم هنااواسمو تلا مدعا درر ا لک 9

 ر لوا
 كرجوم « كمهمریو نادیم هبقاوعو نیمهدبا جازتما هلتلادع رکف « هجماتنون هتشيا

 یقماقارب ضورعم هتیرودنمرب زمتیسن یهسامو سلفم رجأتسم ربارب هلبا هظفاح ینقوقح
 دام کیا رک ذلافاس هدهسنارفو شلدبا سح دش یعوزل لیدعت كنوناق هلتروص

 . ردشع ولوا عضو هلدصقم و هس وناق

 هنالیدعت هياغ هلا هدیدح ماکحاو ناتوط عبات هبهیعرف تاما ییهلئسم هفام عم

 هسنارف ًاتاذ . زدعمامهنلا کوا كغلاف ًاماع « نیتملسهلوا نکع لوضو د وک
 دلدعم داود رو دم لهجو یدل وار تاق هدهنادمیو تاعلاطم تراس ی

 لح هلاغتشا هلسملع لیلح هدارو كناعرفو ندنکیدلیا تادحا رازورپ یی ماطر

 . زاما

 : ردرلت وش رلساسا مهم ندا بلج یفد رظن هدیوناقو زکلا

 . زلدبا دع خسفنم هتاذب هلعوقو سالفا یسهلواقم راجما (۱



 یسهعو#م یسهتلوک اف قوقح 2 ۶

 كنسهلواقم راجا هلا هقاس طئارش رلکیدنس نالوا اف هنماقم سلفم رجأتسم (ب

 مقم هدهسنارف رلکیدنس . راریلس هدیا غیلبت ًامسر هرجوم ی رابط یک هدنصوصخ یماود
 هنساضقنا كنوک زكس ندیا بیقعت یهینوناق تدم نيعم نوجما ققح یتابولطم كرانباد
 ۱۳ ها دم اب ورک ا نا اد رایی اط ءدیالوم به
 . ردلطعم یتحالص هلواقم خسف هد مه « تح هنارجا تاسقعت مه

 هدنفرط نوک شب نوا رج وم وشراف هاغلس نالوا عقاو ندفرط رلکیدنس ( ج

 یهراجاماود « یوکس كرجوم هدنفرظ تدمو .رلیبهللو هدنباطخسف هلیاباوج یاطعا
 رد دستم لوک

 قوقحنال وا تم اذ ارج وم یالود ندماسر یه را تم (د

 ۱ . ردظوفحم یسهیولاق

 ه ردشهوا دیش هلبرابتعا تدم یلومش ؛رناد كزابتما نالوا قلعتم هراجما لدب ( ر

 نوما یهدأت كنهراجا تالدیو دوجوم هدنلخاد روجأم « هنساملوا بوئلوا خسف كراجما )

 هنس یکیامدقمندسالفا هروک هنسهمهلدیابول.دیاتخ ورفومیب كنايشاو لاوما نالوا دودعم ندنانیمأت

 د و دع زاتم یسهراجا لدب هنآ هرو هیلاح هنس هنسادعام ندهنس یا روک دم دوخایو

 ندندوجوم هسام هدنایز و ررض نالوا تعبنم ندنوب هدنلاح یخسف كراجحا (ز

 . رووا لیصح زابتمالاهجو ىلع
 هدنساعدا یخسف كراجما هلثح ندنعوقو سالفا كرلکیدنس ینوناق هسنارف هکر ویلیر وک

 ینسهلواقم راجا هدلاحره كرجوم یک یکیدمنا تح عوضوم ینسهئسم یرلکچ های هلوت
 « ینلقوزود كننوناق هنارف . ردشملا حیجرت ینسهبرظن یفیدلوا ردتقم هکمریدتا ماود

 هدهطقوب لصا « یتمورح ندنتردقو تیزم كمليبهدیا لح هدهلاس تروص یهلئسم
 . رایراح 9

 هسلارف كنساوق راح و ارتقا ۶ ناللا نوا حاد هنو رغ نمرءژ هدنحسمو

 . ردسانش قح ةيجو كما قیدصت ینغیدلوا هدکعا قوفت قح هاهجوره هتنوناق

 یلح هللروص ه كنهضورعم لسم قرهلا هاعمارظن ینصهسوناق ماکحا یدک هدر

 ا هرجا رج وم دعاقو < ردلاقم تعقنم ترحا هدهراحا دقع هکر دم ولعم



 ۲۹۰ ¥ یرثأت هنالواقم كسالفا

 رادتقاونکم هتعفنم یافیتسا هد هح ءراحا .رولوا قحتسم هرکص ندنعافتنا كارجأتنم
 زور دعا تا یافتشا

 افتسالالق . ردسهحش كتعفنم یافیتسا 6 قاقحتسا هبهزاحا لدب هیلع ءاتب

 ء طیساق" نلیدبا نصت نوجما یسهمدأت كنءهراحا تالدب » هکزالوا قحتنم هرجا رجوه
 جا لو دم هدیابو و ردنمضته حس هدنص وصخ یساها كند ر تبا دخ اس کک

 . نوسلیبهلسد «ردهدعورب شلریو
 هجور مدقم ندتعفنم یافتسا كنهراحا لد ندیا لباق ههنعم تدمر اب « طساق

 . ردکعد لحمت طرش رر ء طسف ره هدلاحو . ردشفلوا ناست نوعا یسافا ناشب

 هتعفنم نالوا شلدا افتسا هدنفرظ تدم وا هدنماتخ كنهنعم تدم رب « طساق دوخای
 . ردشملا ررق هدنمنض یساقا كنهراحا لدب ندیا لباقت

 دفع مات بم همت چوا ردق هنګرا ۳۳۲ هنس طاش ۲۹هدنحشرات ۳۳۰ هنس ترام۱ الثم

 ردکچ دنا اهانهبهجور نە ونس ترحامدنسادتا رام هی ادم زا نا
 هنسر یه هرزوا كلدبا اها نر كن هتسوا مدقم ندهلدبا افتسا تعقنم هتسره «هسلید

 . مزال ترجا هلبا لحمت طرش . ردکعد شفلوا عضو لیحمت طرش رب نوما
 هدلاحوا ءهسیا طورشم یجهلبدبا هوست كنسهراحالدب هتسواهدنسهباغ یطامشهنسیه

 موزا هعفنلا ءافیتسالادعب ندنفج هلوا شلدبا افا ترجا هرکص ندآ و اقیتسا هوا تعفنم
 . رولوا رولوا شلدبا دک أت هلا هلواقم طرش « نوناق مکح نالوا رئادتم هترجا

 لبحعت طرش مدقم ندننوس كنققح بوجو سکعلاب « قو هدعو : همقش یک

 . راو یدهعت هیدات هابسح

 لدب نالوا بنام هرج اسم تفذ ا اتش 0 ی
 هدیهاظهدارو ؛ردشلدیا ررش و نات تدمر هدننمض لیهستیصوصخ یباها ك هراحا

 یسافالجأت كندر, نالوا تیاتهدتمذ هدلاحتقشح ءوب طقف ؛ردک راو هدعو عولرپ

 . ردلصاف دح رب هدنلدپ موقتو نیصت كلهلداح عفانم هکلب « لکد هدعو رب هدنلکش

 ندنساضقنا كنهلماک هتسر «قهسرولوا كجهید ردراو هدعورب یطق هدقشینکیاو

 زمکلکُعا لوبق ینکیدتبا تیلجعم باستک !كنترجا مات كنهنسواهدنعوقو سالفا مدقم

 كتعفنم كسر حنا هراب نالوا طورمشم یر و هدتبا هتسرب هکویلاح ۰ ملک مزال
 قاقحتسا هنعوحكنرجا هکدلدیا افتسااماع روجأم عفانم نالوا دّناع هبهنسوا . ردلباقم



 یسهعو# یمهتلوک اف قوةح د ۰

 یمهیسن هصح كئرجا هروک هدم نالواشهلشیا ردق هسالفا نیح قحا ءزالوا لصاح

 . زالوا لحعم ینرجا هقاتم تدم نالوا شمهمهلشیاو ء رولوا لحعم

 یسهراحا تن ال هلقتسم تدم ًارظن هض و رعم ساسا کیدا سقعآ كسامع نوناق

 ۶ ا تلجمم باسنک زار ندمیدالوا راج یتسهام,نیدرب »یلهدعو ,بترتما هوم .تمذ

 هدر یسهلسم ترخا تیاحعم هلروصو ۰ لک مزال ات هدنل ولح كطساف قحا

 هجهسام هصاخ ابو دل وتم ندنزاتما كن هراحا ها تالدب هلبسح قمانوا ثح ع وضوم

 . زالوا دراو هدهلئسمر, یحنکیا نلم هلوا تیاکش بلاح

 رلکیدنس :ردوش هدهسوناق "هاتسمر ققد نایاش هدننح یر اتهنسها و اهم راحماكسالافا

 تخورفو عيب نوجا روما هيفصتیراقع ینیدلواشعا راجشا هرخآ بولوا فرصتم كسلفم

 تار اهنف وقح كسلقمربع رجاتسم عقاو عي 8 رول واهب هشاس هراحا راهسل وا ا

 yO یعردیا رثأت

 .ریلیب هدا خسف یعیب دقعهسنمهتسیا كم ا كلم هلیدمق یساق وماود تن هراحا مکح یرتشم .زنا

 یس وا سالف الادنع هلتهج یتیدالوا یوناق علامر هدنقسطت هسالفا كن هدعاقو

aو قوه و اوت  E A e 

 نوتنسب هلئسم هدننراحم نوناق ناتسراحم طقف . رددنتسم هساسا نیغ هدینوناق هسنارف

 وب 2 ا و دف را رلکیدتس كر رجا < شنل لخت داور هقشب
 ناتسراج هسیا یوناق نالا. ردشلدبا مش رصت یتیدلوا مزلتسم یهراحا خسف كردابدبا دع

 ID لح تروصر طس وتم هد یو افرا هلب این امع نولاق و لدتعماهد | رظنهنن وناق

E RE 

 ی دام تدیراقم لماع یرباقتم تامرعن كمرمثا

 ارشو عیب زکلای «تالواقم ندیالیمح و نیمأت هلباقتم بثاحوو قوقح هنیدقاع نیفرط
 ماطر لباقتم فرط ییاه هدنحراخ راحاو حس ۰ ردلکد رصحنم هراحتساو راحماو

 كنالواقم وشا ۰ ریلسهلوا رلهلواقم قوحرب نایالغاب هللا فئاظو ماطر لباقتمو قوقح

 ینیدلوا ترابعنده كنق وقح نیفرط هدیابوب و کج هباک بولک مزالیمکح ذافنا لبا سالفا مکح



 ۲۹۷ یریئأت هنالواقم كسالفا

 لماش هتالواقم عونوب « شمهلدبا ثحم عوضوم هدننوناق هسنارف هدهنو هدزع واق مزب هن

 . ردشماعلوا لمات یعضو یوم ساسار

 سح هلتدش هدایز اهد ًارظن ههسنارف هدزب « ینوناق ناهق یهدصوصخ و طقف

 چیهرتاد هنسهم ومع ةساسا طلا رشهلعاونا كنالواقم هدزجدم نوناق هکنوح .ردهدکلدیا
 كنبراجت و هقوقح تاسانم كرهدبا دیدح یدوقع « هام یک ینیدالوا دوجوم هدامر
 ۲ ردفا دقت هلس ر وى لاخدا هع ون ر ندرلنا ىنسەفاک

 كل هنس تموکح ینیدلوامزاتسم یهمظع ریذاح هدناقیطت كنالواقم دیدحت ردقهنره

 نالواكعد ءوطخ رب مهم تیاغ یرغود هنساسا تالواقم "یتسبرس كلردما بلج یتقد رظن

 هدهسیا شلدیا رشآ عضو هدنلکش تقوم نوناق ريد كنسهدام یجحن +۵ كنهک اا لوصا

 سکعلاب « نوسروط هلیوش یکیدلدیا نیمطت لزمهینوناق تاجاتحا هلبا هدرفنه هدام رب هلیوب
 انهذ مور قو هطاساو) هو دغا ود دک ت الو درک ناتو و
 ۱ ردشلطا رهاظت هلتسها هدایز

 كب هقف وقح تاسانم « یر چه كن ههدمتم لود ندا لوقیتساسا تال واقم رک

 نکردبانیقتو عضو یدعاوقوب نالوا كعد یسانمرب نیتم كا هدنکلب « یمظانرب مهم كا

 < راشمهمتا رظن دیرجش هدندهصوصخ طئارش نلک مزال یلوا عبات كتالواقم ضعي
 هینانتتسا و هصوصخ دعاوقیرلقج هل وا عبات هروک هنعون كن الواقم « ادعامنددعاوق یعومع
 دداا مع و زوج ی ران وناق « هدهلبا

 نم هحنساضتفا یرلهدرفنم تیهام كيالواقمو « هبهموم دعاوفو نوت هسا هدزب

 ندا دید ی هک تنم ر ا ر لداقم ۰۰2و
 نوسلوا هسرولوا ىلوصح كتمهر راک انتعا ردقهب . ردلکد دوج وم یملع هاکدانتسار هقشل

 - رد راکشا ینح هبههل وا تالکشم لالح كەس وناق ةدامر هناکی هدلاح ره

 هنالواتم هدهسنارف : هکردهلیراتعا قرفو کهدنسهرا یتوناق هسنارف هلزع وناق هتشیا
 یاکما یلصفو لح هلتعجام هتیرایندم نوناق « كلئاسم قوح رب كجهدبا روهظ قلعتم

 یلصف و لح كلئاسم لبق و « یادقف كنهقوقح عبانم هدزب هدلاح ینیدلوا دوجوم
 . ردمدنیا دار تراکم هتک

 نوناق هلس رلهدعاق دزنابز هدنلکش هقوقح هفراعتمر هدننم هاباقتم تالواقم نوک وب

 اوتحا كنسهدام یح ۱۱۸6 كلیوسدوق الثم . ردشمامهلو لوق لحمرب یو هدیناهع



 یسهعوج یمهتلوک اف قوقح 2 ۸

 خسفثكفرطرکید هدلاحییدع اافبایدهعت یرب ندنیفرط هدهلباقتمتالواقم» : هفورعم هدعاق ییدتا

 « یسهدعاق یسلواتبات ًانمض كتیخاسفلا طرش هدنالواقم وبشا هلیتروصیملوا رادتبحالص هب هلواقم
 یلط تانیمضت خسفلادنعو خسف قح نالوا ح رصم هدهداموب . ردشمهمرک هزعوناق مز

 . ردکعد ینوناق عج رب هلیرابتعا ساسا هدهلئسم نالوا زمثح ع وضوم « قبحالص
 «قوقح بابرا رسنارفنالوب رلهدعاق یلساسا هدلو وپ قلعتم هنالواقم هدنرلیدم نوناق

 هللا هح رص هص وصخ ماکحا هدنراحم نوناق كنصوصخ یرفات ههل اقتم تالواقم كسالفا

 ندنسادقف هم ولاق تاعوضوم رادکهاو حرص هدیابو <« یتسلوا شمهلدا حضو و ناصت

 هیدازوانوزوا یتسلوا شملقار, دعاسم نیمز رب عساو هناررقم نکو ید یالود

 درس هدج تا راد هلاک | موزا كنم امع نولاق ارظن هلاح و . راردهدکع | دىق

 . نعهلیدبا ههش هزمغیدلوا یلقح هدایز ندرلنآ مزب هننایمردو
 تالواقم كسالفا مکح حر هتنادقف هبنوناق تحارص یراضعب ندنتفلوم هسنارف

 ماکحا هدزوا كمهمریو لح هنادامجا یدنعو ینیک « هدنصوصخ نیت یتاریثأتهد هلباقتم
 ادعام ندراجناو عيب « هدکعا نايا تاعلاطم ضعب ندنلبق هیصوت ساق هبهعوضوم
 نایمرد یار ینجهلوا سام یلدا هلئسم لح یا هجور هدهلباقتم تالواقم

 : راردهدکلا

 . شعب دیا دع خوسفم هناد هلواقم هلعوقو سالفا -- ۱

 قح هسيا شمامراقح ندنلا یلام ييدتا قلعت كنهلواقم سلفم ريغ دقاع -- ۲

 (اساق ۲۸۳-۰ : هدامیانعنوناقو ۵۷۷: هدام ینوناق هسنارف) ریلسهدبا لامعتسا یتسح

 تیتر مس درس سی و
 یاجو ٌهفاک ثبعنم ندلواقم وشراق هخسفو سبح قح كفرط رکید « كيدنس - 4

 ردرادتحالص هبلط ییذقتت كنمکح هلواقم هلسذا هلرسموق ژوژ كرەدنا ارجا هنمان هسام
 ( ۲۸٤ هدام یناهع نوناق 4۵۰ هلدعم ءدام ۵۷۸ هدام ینوناق هسنارف )

 فرطرکید طقف . نمهدبا بلط ینخسف كهلواقم هلثح ندنعوقوسالفاكیدنس -- ه

 لخاد هبهسام زاتماالب « هخدالوا لاحرب زایتما بجوم « هسیا رونو هدنلط هلواقم ذفتن
 . رولوا

 هسام هدریدقت ینیدنلوب هدنلطتانیمضت رار هللا خسف هلواقم سلفم ريغ دقاع - ٩

 (۱۱۸۶ : هدام لیویسدوق )ریلی هلیدبا موکح هنساطعا نایزو ررض



 ۲۹۰۱ یرثأت هنالواقم كسالفا

 یسد ات 2 ما E لرو

 هسیا هدهسنارف « یسلوا هدلاحرب كج هند دوقفم ناه ناه كنهينوناق ماکحا هدزب

 راتلود رکید هلبسح یسالوا یفاک هنمطت یاحاتحا كنهرخآ تالیدعت رار هلنناصقم
 ًارصتخ یدعاوتیرلکدتبا عضوو تاساسا یراقدلوا مهلم هدنقح هضورعم لئاس كنیناوق
 . ردلکد لاح ندهدناف كلطا هرانتسا ندافع یاض كرلنوا « كملس نوسلوا

 لود ندا بیقعت ینسیملع .كاسم كراتآ هلراتالا یر ندهنس یللا قرق هکردم ولعم

 دعاوق نیتسكپ هدراجت ثحام هصاماب « هقوقح رمز یکیدتبا لکعت كتیناوق هرئاس
 کج هلی هدیاراختفا قحكنانالآ نالوا ىساوشي كنهقوقح ؟یعزو .ردراشل | زی هليعضو
 ةعوضومدعاوق ندبا نیست ی رنات ج رده الام تالواقم كسالفا هدیرب ندنالمکت راثآ

 . ردیسصط»
 . ردعماح یە رص ماکحا هدص وصخ وب یرلن وناق سالفا راحو نالا

 مدت رناق نا 1 .رولیدا عضو همومك هدعاقر لماشههلاقم تالواقم هفاک هد عا لوا

 شمهلدبا ارجا ندنناج رکید دقاع كرکو ندنفرط سلفم كرك هدننالعا رات كسالفا)

 قرهلوا هناا لفه لک و هسام امدعب یهلواقم رب نالو شلداارجا اف وا دوخایو
 هیفام عم . ردرادتحالص هبلط ینسافا ناما كئاجو بترتم هنیدنک ندفرط کیو
 الب یتفیدافلوب بونلوب هدنبلط ذفنت ینمکح هلواقم هنیرزوا یلط كفرط رکید یلکو هسام

 روش د زاها ولو ا قم هدف تک یر
 هسام یذضتت ابو نلک مزال یمارجا سالفالادعب » : هدنسهدامرب رکید كروک ذم نوناق

 هدامندنفیدلوا شملند «ردجرو كتهسام « نود دلوتم ندالواقم نالوا بلط ندفرط

 .دولواشقلوب هدتیروبح افا یندماعهسام هدنربدقت هلواتم دفن هدلاح نائوا نایبهدهقاس
 هلیوش هقوقح هجیتن هجنلیدیا قیطت هنسهلواقم عیب پیسنرپ و نلیدبا لوق هداینام |

 ینسارجاكنسهلواقمعم هلط رشكعا غلمو داحشای رارق یخ اتالب «هسام : ریلس هل دنا صخلت

 .ردعلات هنندقتیروح هیافا الماک یت دهعت كسلفم هسامهدلاحو طقف .ردرادتحالص هلط

 .رولوا تبا تح تانمضصت بلطوهلواقم خسف نوجما فرط بد هسزلدما تیاعرهطنا شو

 « هسردبا قلعت هبایشا نيعم و مولعم یجار ف هدوشرچ ایو هسرو <« هلواقم هفام عم
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 طقفو لیهس یرادنندهسایب كلاوماولاثم وب .رولیدبا دعخ وسفم هب یرغ ودندیغود هل وام

 كخسفقح هجورا « هرامعا قلوا تالکشم "یعاد هدنقح هسام هلواقم ذشست سالفالادعل

 ۱۳۳ نوت یا لک را اغا تاس ساق کا «شمهلرتسوک موزا هللامعتسا

 ا ناسا تل وه هلا نازو ررض [رظن هحار

 رنادتم هتسهلواقم عیب هسیا ماکحا کیدتنا عضو هدنفح یسهلواقم راجا كننوناق نام[
 ONS قفاوم ه هدو رسم ماکحا نالوا

 شما زوجمنولاق یفعلو هدنسهداخسف هلبا نایزوررض نوجما فرطرب زکلای هدعیب
 هسامماق هنماقم سلفم رجأتسمهدمه هرج وم مه ینعی ءهفرط کیاره هدنسهلواقمراحما نکیآ
 ینیدانوا طورشم تدمرب هصق اهد قحن ؛ ردشملوا شخ یتبحالص راجما خسف هناکو

 هردراو یرات روح هرابخای هلو اقم خسف كنفرط هدنف رظتدم نالوانیعم ًانوناق هدنروص

 شهلدیا میلست هنسیدنک هدسالفا مکح نيح « لوقنمربع نلیدبا راجثا هسافم هدرب

 لوقعم ردقهن كتيحالصو . ریایهدبا عانتما ندارجایهلواقم تانمضتالب فرطرکید هسا

 . ردقوب موزا هاس یفیدلوا قحو
 .رددوجوم هح رص ماکحا ینتسم هناساسا نبع هدننوناق ناتسراحم

 قح هدنلاح یءالفا هلرجأتسم) : هجنجوم یسهصوصخ ؛دام یلوناق بئاجو هر وسا
 نوما یسهداحا تالدب كراتدم كاج هبلشياو شمهلشیا طقف .رددناع هرجوم زكلاي خسف
 انا یمف یح كرخوم روا ا تانمات یاطعا هدنفرط بسانه لمر

 یهراحا تیخوسفم هدلاح ره یسالفا كعراز هدنراجا یضارا صوصخم هتعارز

 ۱ (.ددیا مازلتسا
 2 دا یح ۲۲ .ردراو هصوصخ هدامر هدننوناق نالآ هدنقح لص ةراحلا

 یمارجا كنسهبعانصو هعارز تالماعم دوخایو یسهصحش تمدخ كسلقم ) : روشد

 کا یالواقم لع راحا نالوا هدکلدیا جا هدسالفا نح بولوا دقعنم هدننمض
 تدم « هدنروص ییدلدا طرش تدمرب هصق اهد « خسف تدم . ردخسف لباق ندفرط

 ندزو و فرط د «هسرولوا عقاو ندنفرط هسام « خسف . ردە وناق هنعم

 (.ربلی هدیا بلط یننیمضت كنایزو ررض ینجهلوا راحود
 . ردشلدا لوق ساسا نيع هدهدناتسراحم



 +۰ یرثأت هنالواقم كسالفا

 هدامر هدنقح هلباقتم تالواقم هدننوناق الاتا نالوا تراحم نوناقر ییو لمکم

 < یسهدام ی (۷۰۲) كروک ذم نوناق ۰ ردبارفتسا نایاش یساعلوا فداضت هبهرص
 تدمر ًارابتعا ندسالفا مکح رات « یک یقباس نوناق هسنارف هلبرضاح نوناق یناع
 هدو .هسیا هدامیحن (۷۰۳) .ردهدکعا للطعت ینقح همارجا تاسقعت هلرجوم هدنفرظ

 یسهلواتمراجا هحنجوم هروکذم هدام .ردیوتح یدیدج مکحرب نایالوا یراح هدهسنارفو
 هلبسهدأت همزال تانمضت هسکجهدیا ماود هنس چوا اهد لقاال رابتعالاب ندسالفا مکح
 . ردزناح یتتبحالص كم خسف یهلواقم.ییکو هسام

 ندسهلواقم راحما «نوسرودهلیوش قلوالماش ه هد اقتم تالواقمموم هدام و هفامعم

 .ردلکد یفاک هلح ید یهفلتخ لئاسم نالوا كج هلی هديا دلوت

 تاعلاطمر تا

 ا هحرد كسالفا مکح هب هراس "هاب اقتم تالواقم هلا راحشاو ع كزع راحت نوناق

 . مرهدیا نظ ردشٌا نبعت هلا هفلاس تاحاضیا «تاصوصخ ینیدنل و تک اس هدنقح
 هنناثداح تقد بلاحلیقو كسالفا نالوا كد ىسهعقو رب مهم كا كنه راحت تاح

 یاح ریذاح كج هام هدیا دلوتهلبسح یسلوا دوققم نوتسبایو صقان كنهبنوناق ماکحا راد

 رد ج

 تاعوضوم قفاوم هتکلمتاحاتحاو قلعتم هه ا داوم «كلراقلشو ىکەدزم وناقهلع ءاس

 : زەدکمنا دع 3 نایاس حب یتسلد الما ها هدد دج

 داوم رباد هتسهصوصخ و طقارشو ماکحا كنالواقم هدزعدم نوناق روا

 . . . ییضو هینوناق

 دعاوق قلعتم هننارثات ه هباقتم تالواقم هدهبموم تروص كسالفاهدنراحش نوناق ا
 ررها هم واق

 هرابتعا رظن یسنانتساومهم عقوم کهدنراجت ماع كنسهلواقم عیب هدنراجمت نوناق س اتات ٠
 یضو هعطقو هح رص ماکحا ع رفتم هنبرأتو لومشهجرد هنالواقم عونون كسالفا قرهلآ

 رجأتسم ايو رجوم كسلفمو هنسهفاتم عاونا كنهراجا هدنراسج نوناق - امار
 قمالوا شوشم ردق ینوناق هسنارفو هصیق ردق ینوناق ایلاتا « هروک هنسعلوب هدنعقوم

 .. ینببعت هصوصخ داوم ؟ هاطرش



 یسهعو#یمهتاوک اف قوقح 3 ۲

 .ردیا ا ر یلح هده رص تروص كق وقح تاسمصت ا اس ار

 هلروج ام ناو هدنراحتسا دعا كرخا بولوا ندننآدوجوم هسام ) دک هوالع
 .تصضو كنسرتشمو رجأتسم هلباهسام هدنروص ییدناققح یعوزا یس ندنفرط رلکیدنس

 .(ردسانمهدیسهوالعو عضو هص وصخ دام رب هر واق هدیاب ون قرهل | هرامتعارظن "یرلهقوقح

 هي هديا ررقت هبنوناق ماکحا دنتسم هب هعطقو هم رص داوم هدنقح هفلاستاصوصخ هتشیا
 هج هینامع کاح كنافالتخا كجهدیاروهظ راد هبهلباقتم تالواقم رتاسوراجما « عیب ردق

 شلرو نادم هادامجا نابم هسررب « ینجهلاف ضورعم هب الکشم كوس هدنلصفو لح

 . ردهتسراو ندههش یتجهلوا

 یمردم هیراجم نیناوق

 لاکی ع

 حس بس



OEاه را دا  

 هبیرتشم هلینروص یذیفتت ايو خسف كدقع هدتؤر كنع نانا نوتاص نیزسکلروک
 هفامعم . رولوا ندنلیق یفاضا هبس كبسم هکروللوا قالطا هکلربخم نالوا تباث
 < طورمشم هلیا تیّور هدندنو هرو لوا قل هدهدننروص یتفاضا هطرش كطورمشم
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 كمما ضرف دافتسم ندسور رابخ یتحالص و : هحنک هنتفک یسلوا دومشم هدلوا

 -دنسهحفص وش كيهلتسم . ردلکد یرغوط ٩ لکد ندننوش كراخ یرادتقا خسف نالبر

 للح کرس همش هداضر ندبا قلعت هرایش نالآ نیزسکلروک . ردندنتماع مدع كلدقع
 هلوصح هلکملپ یفاصوا دوصقم هداضر مات . ردیا هدافا یناضر ماع هسیا موژل . ردراو

 یش رب کیدمروک «یرولوا نکن كما هدلا ییلیب وب هیژرلالیق هکوسلاح . ریلک
 ردیراع ندموزل هلتعسط دقع رب هلو هک كعد ؟ یعرولم هلوا یعولعم هاقح تنسرتشم .

 نالا نیزسکلروک هلسیملع ریعت . رددقع لکس لکد رایخ یثنم كخسف قح نیربانب
 رد فرشم یک دسافدقع رب ردلکد مکح ینعی مربنم دقع ندیا قلعت ءهراش

 هورلالق ندا حوت هلا تالیصم وش ینیدلوا یش رب یر ندتور رابخ

 : ردا دات هدەسأ لئاسم ینسەحو رشم تىھام كخحسف تحالص

 . ردیا طاقسا ی ور رابخ هکولاح نەدا فرطرب تح و حرص یاضر - ۱
 هؤ رلادعل یتقح هورلالق كرادقع نانا قلعت تح كربع و ندا لوق یف ۲

 .ردطقسم یراخ ارجا یادوقع لسق و هورلادعب هک وللاح .ردلکد علام هحسفقح توب

 ره نالوب موزا هدنسودنک و ندبا لوبق یتسف لکد هدمییدقع زکلای یر رایخ
 -تمسق (۷۲) هرجا (۱) : الم ؟ررر هدش ور كع نالیدا هدلا هلدتع ر يناه

 حلص هنرزوا نبع ندنساوعد لام (۳) - یمسش كیهفلتحم سانجا هدنالثم اي و كنامق

 . روسدیا لع قحرب هلو نوجما كلمتم « دع نانلواكلع هدهدنسهحش كرادقع یک

 كراع نالیدبا هدلا هلرادقع نالوا قلق مزالرغ اساسا هدیولوا یو نایلوا خسف لباق طقف
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 رهم ناع کریو كداق (۱) : الشم ۰ رولوا دوشم كارخ لو هدنشور

 هملاخ هرزوا نبع ییدریو كنهجوز (۲) ["] حاکن هلینروص یجوزت ینفن هدنلباقم
 ندموزل اساسا ايو هلرادقع نایلوا خسف لباق یک حلص هنبرزوا نبع ندصاصق (م)
 ند انک و یراق هرلنع نالیدا ءدلا هللا هدساف دوقع ضورعم هخسف اد ینعی مورح

 هدنسهلزم ند هدف لسم مک ه تن E ناهار نفات هفاصاوتیاق ءدتمد یکحلص هنیرزوا

 نالوا ناعم و دوق اذکو - رولوا تبا كلرخ ر لوب هد ور نوجا ینیدلوا قلت

 . زههلوا ثح عوضوم هلبتعیط كلربخم رب هلبوب هدنانوزوم و تالبکم
 یسلوا شمامروک ینلام كمياب .ردقوب تیوررابخ یالوط ندعیم ینیدناص نوجما عیاب

 (.ردقوب هدفصو رایخ نوجا عیاب مکتن) ۰ ردروصتم هدرللاح یک قلوا هلیصوم ایو ثراو
 هدعیب وب ارز . ردهلتشح قلوب یرتشم كلرب نالیروک هدعیاب هدهضیاقم عیب

 ند و نبع مکهتن . ردیرتشم هلیرابتعا ضرغ لصاح نوا یسیدنک یربره ندنیدقاع
 مىق ندا لباق هند ندخسف یجهدبا لسوت هنرزوا ی ور ینبع كناناص یتلام هدنلباقم

 نالوا ندنلسفدوه ارز ردنعنالوا ند لىق دوش دصقم ندنع هدارو . زالوا رتاتم

 توم هلسروص یدع یرتشم سر كلربم هدعیاب یالوط هدرانیع

 . ردقوب ناکما هراخ

 : رولوب دوجو هلبققح كلهآ دوبق تیر راخ
 ١ رد لاا تر صرع كتو رتراقت ممیقم لمات ۳
 نور وا الا نوا هرس ییتنلوا لام وا هرکض نادک درو هلدصف ۱۳

 قوقح . ردیسارش كناکو ءرکص ندشیروک رب هلو : یسانتسم كلوب . نمهديا
 یدیق تیفویسم مدع هفامعم . ردتبات اسار هلکو كار و هلتهج یفیدلوب نددقع

 هرم ي یادو هنوز رانخ ءدهدلاح تقوم . ردلکد قلطم ۶
 ردراو یتیدللوا .

 س 7 ط_ و N د عدمطا م رع ہل بنات ا خلق

 .شلآ نوناص ًاروتسم هدنجا هوب ییهسبلا یکیدروک هلتقو الثم شلا كرەيمليب یتفیدلوا
 هدحاکن كغولب « كقتع « كنافک مدع . ردهلئسم رب یسالوا بولوا خسفلباق كحاکن ["]

 ندحاکن > رودي روس یرلبا ماجا مدع داد ةع یشراق اکو اعقاو راک یتیداوا خسفدلوم

 . ردلکشم هعفادم یخانفنا یکهدکلع یرکیدکی هلبا تدر طقف . روتلوا قلت عاتتما



 ۲.۵ و تّور رابخ هدعب دتغ

 هسي الوط عالطا مدع ندنفجهسهلوا اضر لللد تیّور ندیا مدقت هدنداح ر هلبوب

 . ردیرورض لوق یراخ هو رلادعل

 قلا كر هپ ینکیددوک هلیزوک حل ۱-۱ : ردرطاخ دراو لکش چ وا هدادوب ]
 6E یج رب ك ىلا کرو و لکد هلزوک یحل | ا لآ كرهملس - ۲

 هدهدنلاح عالطا . ردلکدقلطم هددیقو هیفامعب [ رولوا تباث هدنرارکید رابخ نالواتبات

 : رولیروک ینیداوب دوجو كکلربخم هنب هلققح كلى | دق
 عیم هلربغت هاس هسنل و عالطاو تیّور نراقم هدیفم لا : مف ی ل - ۳

 هدنسهلزیم شعا ارتشا یکم و اتهام فا عرش هلدع یر هقشبندننح هلو ا ی

 ۱ . رولوا یرورض قلت

 هدسور یءرکص ندیم .دد ارز : بیل مرغ مدرلالث یققلارمم — ٤

 نالوبعوقو هرکص ندکدریتک هنسهناخ كنبرتشم یعیم عیاب یتح . روسیلوا تبا رايخ
 یرتشم لمح كحهدیا ںاجحما ا در هکنوح رولروک یتحالص كثالرمحم هدتسّور

 . روشوا یتات هدنسهلزبم بعت هدندزت

 تیر راح نوجا لکو هدنلاکورب لو اریذ : تلاد رع ماش ییعم ی -- 6
 ۰ ردوو

 . رولیبهلوا ثح عوضوم هژرلادسب قنا كلی اریز : تور يقع ۸
 بارشایراخ دوجو ه ورلالق هد رم هل » كدب هر وک » كنه نالوا زم دمنواق

 . ردراو للخ هلتهح ییدتسا

 : ردمسق کیا تیّور

 . ردفوقو كنبرتشم هنلح و لاح نریدلیس یدصقم لصا كعبم هک قیقح - ۱
 دوصقم كامروک هما زوک نالوا یسیوفل یانعم هدشره . ردزاحم هتسانعم لع تیژر یی

 . رووا تقد هنتوا لئاح الب هک ] كمروک درک لر فوقو و نراتس . ردلکد

 یتاساکعنا کهدوصو هنیآ كلامرب ایو كمروک ندجراخیلام یهدناکماج « یغای یهدهشیش
 «یعاسوص < رب « هل هدنغواق «ینادفبهدقاشاب «ینلابهدنشاوصرب نکمیص !هلقلبالوق او

 «قعوط هدراقج هلیلوط [ ردلکد تیژركمروک یتتسف « مداب « زیوج هدنجما یغوباق نیلاق
 كمروک هلزوک زکلای رلک هدوج و هلبا قمالقوق هدرلقج هنالقوق < قعاط هدراقج هلستاط
 : روت وا نداق با لای یک ادا تل ا كنا لع هثیشرب اریز . زعا تافک



 یسهعومت یسهتلوک افقوقح >#

 : الثم . ردیا فلخت هروک هعسم عاونا یسهجرد كفوقو
 یهدنجما هسیاهدنلاح هجابو غاب .ردفاکكمروک هلبا زوکندجراخ : یطاراو صرع

 یتاوداو تالآ نوتب هدهدنسارتشا هشرباف مک هتن . ردبا اضتقا كمروک ینعونره ككراجاغا

 - تم را کمر

 كمروک یرلالخ و نوقلاب یتح ینسهطواره كنلخاد لکد ینجراخ نکلا : منا

 نالوا دناع هرفزماما نیرخأتم یثراق هنیمدقتم نروک یناک ینتیور كنهطوارب . ردیا اضتقا
 ندنامز تاباجا لکد ندناهرو لباد عقاو فالتخا هبفام عم . رادویدیا لوق فآروش
 هدزعامز یالوط ندننیدلو رکنم یغ یرغآ كماکحا لبق و هلا نامز لدو لصاح
 ۱۳ ار وا رل ك یک کمر یسهطوارب دلرلنالوا قشکی
 . روا ا هدهدمم اسم لا هداتتسم اریز . ردمزال كمزوک قاتم

 هنم ییئاسم هلتّور وش ارز . ردشاک هدتیّور قرهلوا ىلاق یاشتسم هکر دقوش

۱ 
 1۱ نوا لود «كمروک نسهقرا یزو هدرلنالوا صتخ هوکر : مناویم

 ندناوح «قمالقو یتسهقرا تورد نالا نوجا ی آ « كقنا هتیاعم یراهع كکتیا
 . ردمزال قاب هدهرلنا هسراروسروک موزا هفملقاب هراقایا رانایالک ||

 هدرارب نایک یفاک « ینردقوا هدرارب نالک یک تمروک یاس كراجاغا : اسا
 . ردمزال كمروت ین یحهدیا نام كفرع

 هدنقح تایددع هسیالکد ردمزال كمروک هربا ی ریه هسیا هدنرزواجاغا : هویم
 . ردعباب هنالصف كج هلیرب و

 یلکحیج « نشط كشام رب هداس نالوا هبیزود رب یشیط یجا الثم : مصررع

 هسرویمرتک هلوصح ریثأت هدتمق كن هسا یلراتسا * یراقویجو كچیچ كشاف یلقوبچ
 كکروک «یتسکیاره هسرویلوب قاف هراتسا هنب «زوب هفامعمو رویرتک ویزو زکلا
 كمروک یتمالع كنهطناول هشبش « كمتشيا ى كن هیقسوم تالا «كمروک نجا
 . ردمزال

 هن وع رانو ًاتاذ .رونلوا اتکا هلکم روک یهنوع مماقتم تایدرع «تاندزوم «ترمیلع
 ابو یزو كنفس هدرلارتشا نالوعوقو هدنشاب ڭنبغس زسهنوع . رولیراقح هفیلبناص هليا



 ۲.۷ تیّور رابخ هدعس دفع

 هتحالص بع راخ هدنلاح یسقیج نود ندهنوم كتیقبتم . ردفاک كمروک ینمسقر
 یی . ردندلیق و هدکمروک ینسهعومم كنروا كلام نالبتاص هللا كنروا . رونلوا لسوت

 كمروک ینروا هسرولشالک | همزال تافصیک رلکچیچ نوتب «ضرعو لوط ندکنروا
 ندنع كفاصوا . روللوا لسوت هنتحالص 2 راخ هدنلاح یسمقح نود . ردیا تفت

 . ردقو ثاربخ هسراقجالعا مکه تن . دید هنتهج نه لیزعت هلتشح ینیدالوا یسهصح

 فلتخ . ردمزال كعد را یرا یر یه ا ندیوط : ءوافتم تاید رع

 راتدنا تس هدولوا تم دسار . ردمزال هدد چرا ینجم هد. اک

 یاب هوم یار نیماهآ رد مظعا ماما
 تایددع e نالو دک او ا 2 دورو قاحملا ه هب راتتم تایددعو

 . ردمزال كمروک هجشریا یئزجره هک یک نیطوف «باروج «نودلا . ردندنایق هتوافتم

 كجو ها اک ۱ کرو . یمن ما (۱) : اوت ها ۲
 كکل رخ هدارتشا فصوتلادعب .ردشملواقلتتبؤر فصوت نالوبعوق ویشراقهبامعا هد رايش

 ككل ريخ ءرکص ندنصو «یلزسکح كناضر نالوبعوقو فصوللق «یلوبن مدع
 نالو عوقو هنرزوا یبیلیحا ,كرازوت ءرکص نداض» تفص واتس ء یلوا و

 . ردندنحاتن كنلت وشا یلزسهداف كتسّور قبقح

 ررح هدهاشا یا ًاتاذ . زالوا بجوم رع ًامکح یهو یصو لکو كنامعا ]
 [ ۰ رول وا دع یک ریصب هدناص وصخ ادعام ندهلئسم کیا نوا

 : ردهتسلاو هنققح كەن أ تاص وصخ فصو لوصح کردقوش

 هسلکد ندایقوب عیم . یسلوا ندرابش كج هلببهلیشالک | هلکلروک كعيم - ۱
 هلقمالق وب الثم ۰ رول هدیالسو اما هئیشکجهدیا ققحت كتبؤر ندننج هیلاق موزا هفیصوب
 . راناط ینج هلساط « رالقوق ینجهالقوق « رالفو یراش نالوا مولعم

 . رد نکی م ناک رافصوت نایمقچ قباطم . یتقاطم هعیم كفصوو فيرعت -- ۲
 یروضح كعسم هدنققح ناح كتّور هد یدرف وش كتور یک هابا تیّور یقبقح

 وا كعسم هدنژر كجهدبا قمح هلکمروک ارز . رویلک هلوصح قرفر ا
 هلس هدلاح ینیداملو هدنرانای عسم هبامحتا هکولاح . ردیرورض یبلوا دوهشم هداریص



 ب هس هانا طابعه رکج ا ۳

 [۰ رولیدگ هلدب هدرلرب نایمهلوا لباق یسافا كلصا ارز . رونلوا لسوت

 ع كرلنو هدلاحییدم روک لکوم لصا هک . ید كلبکو فف ابد ارش (۲)
 . رویعارا فصو هدهدنقح لکوم نالوا یمعا يتح . رویلوا معاق هنماقم ی ؤر كا

 : رولوا تقد هه | دوق هدهدارو

 اک لر «سردنا تفاضا هنلکوم . یتفاضا ےس یدقع فلک و ۸

 رلاق زسریأت ندنفجهیهنلوا دع یک یتؤر كلسم هسیا یور كلوسر هیارش « هضق

 عرفت هدقع قوقح كسور راح یسالشاب كرا مکح هلا یؤر كلک و ہدنلاکو هیارش
 . ردهظحالم یاح رابتعا هور كلک و یهدتلاکو هضق هدهسلکد تقد بلاح هروک هنسما

 هتژر مکهتن نوستبا هدافا مکحر یر ًادتسم هدقع قوقح هکردلکد دقاعیسیدنک ارز

 طاقسا هسیا تیؤر راخ . ردکعد لکو هطاقسا یر رابخ ارز . ردلکد راج لو
 (هنطرش قمالوا ی ور راخ) هبژرلالق هکر دنوجما كنو هتشيا . ردندقوقح نامغا لوق
 یسهقوقح تمیق كنابتا یطاقسا د لاطبا یراخ اتال هدهژرلادعب یک ینیداقلوا راتعا

 زوسر رعشمیاضر هژرلادعب ايو كمهلوس زوسرب رعشم یناضر لواندضق طقف . ردقوب
 رداضر لیلد ضق هبژرلادعب ارز . رولوافرطرب راخ هاباكا ضقیبم نىزىىكمەليوس

 رظنهطق وب . ردندلاوحا نرو تاب هنمکح كراخ هسیا اضر ةلالد ابو ةحارص

 ۰ هد را قلاب اک و ا هو را لک و یاریضح نماما ردکت رات صح مظعاماما

 طاقسا کر دقوش ؟راردلئاق هنکلزسمکح كني ژرلرانوب یک لوسر ینعی رارویمروک قرف
 دیأت یار وب یغد ندنرافرط ناخیضاق و یرودق) راروسدیا زوجت یتلاکو هرایخ
 هلا باهذ هنت مدع ادوصقم كنهمژرلاب لیکو یراترضح مظعاماما هکولاح ( ردشهلوا
 علام هتماع یشان ندنلاکو هدقع ماعا ضقلاب لیکو و روسدبا لوق یتوب عتلاب ربار

 ۳ ۳ ۰ تا روس رو تحالص را هدکعا فرط ری ور راخ نالوا

 ندشرط هضق یبش نالف مکیدمروک هدلاح غیدلآ نوتاص» : الثم رولوا رحنم هلاکو

 .روسدنا فرط رب یراخ هحنلوا نراقم هضبق یر كلک و هدلکوت هاروص «لوا لکو

 یسهحن لکو رب للو درحم هقدالوا تلاکو هرابخ طاقسا ةحارص هسیا هروک هنماما

 . روبمهلوا فرط ر كلربخم هللا ضق نالوعوقو قرهلوا



 ۲۰۰ *٭& راخ تیّور هدعس دقع

 مدقم نوسلوا هسرولوا هلروص هنره ارز . یعوقو لک وتلادمب توو ۷۲

 . ردقو یک دانو كس ور

 قجهبای تاذلاب لکوم ند ەم: زونه لکو ادز یسعا افا كلک و یہ لکم - ۳

 الا اتم یا اکو ر کوه و
 تباث قرهلوا یسهحش تیّور راخ ندا ققح هالدوج و كندوق هلروص وش هتشيا

 تیحالص وب نایالشاب هلتور . ردیلوا ربح هدلوق و خسف ك.یرتشم تحالص نالوا

 كتبژر رابخ ینعی ردنا ماود تدمالب هک هما ققح یرب ندلاوحا نرو تبان هرایخ
 كرەنىد ا نامز ردق كج هلسهلوا خسف درحم هدنلاح تو و ردوو م

 عقاو توکس زاعلوا دانسا زوس هتکاس اریز . نمهیدک هتهج یجور كراخ طوقس
 . نوسلوا فرصنم هلوق هکردلکد تجاح ضرعم ماقم و هدر هکردلکد ضارعا نراقم
 تلباقوش نالوا دوهشم ردق هننوکت كلاح كجدر و تیاهن هرابخ مکح 1

 هدوجو یتسهحش یدع عنام هکلم موزل ینعی همکح ماع كتبؤر رابخ هکردهخسف
 هنسودنک هله ترجا « هلاح فراصم تؤم هسیا شا ضق یسم :هدخسف ی کک

 یسمربتک كمياب هنسهناخ كنبرتشم ) ردمزال لاصیا هل نانلآ نوجما در اریز رولوا دناع
 هلوصح ناص ایو كلهدایز هدتمق كل ( ردیهاظ قرف کهدنب تعضو وش هلبلاح

 یک فاع دلو شلدبا ارجا ةياصو ایو او كدقعو ردیواسم ًامکح ی

 ثح عوضوم یررضو عفت كمت «كلكؤم ندنجماتن تکرح وب ینعي . ردلکد بجوم
 . ردقلطم خسفقح هلیسالوط تیّور راخ هداروب ارز . نهلوا

 یو تیوب ا ا ا کک
 تراما - |

  Nمسف :

 چوا یناققدت هلبرابتعا عم کجهدبا قلعت < صخش ندا ارجا « لعف تاذ هداروب

 . ردنکم عاجرا همسق

 خسف ارز .ارجا لکش ۰۱۰ : ردراو تهج يا قجهلوا ققد : هرلعف تاد

 «« مدلوا یضار» الثم . ردراو یرامسق هرزوا قلوا یلعف و یلوق كر یه ندنزاحا و

 ییم هژرلادعب . ردهلوق تزاجا زوس نرتسوک ةحارص ییاضر یک «مدریو تزاجا»



 ىسەعوگ و 58 ۰

 هدهقوقح لاعفا . ردهلعف تّاحا لاعفا ندا ك کلم ررق و هباضر 1
 هاب راتعا تا ات ى دک لو هدّس یدارفا قحا بولوا لخاد ههلعف تزاحا

 ىا هجور ثكنهروک ذم لاعفا نوا ییعت كراق رف و ندنخیدلوا دوشم رلقرف ضعل

 3 ردقفاوم قیقد هل ر وص مش هح وا

 تادوقع ینعی : لاعفا نالوا خسف ا

 . ردنا شح موزل هدقع هده ورلالق :لاعفا نداتاساقح هربغ طقف خسف لپاق ا

 دارعتسم ی راعتم را .ملست وعس ادساف « ملست و هبه « راجا «نهر عیب هه یجش رب قاتعا

 . رولوا لاثم هب یجنکیا [۳*"] هراعا هدنلاح عازر

 تزاحا ندنفح هلاق هدننهام لوق انداع : لاعفا ناعا تاسا قح هدهربع ۳

 . رتا شخم موزا هیژرلالبق بولهدیا هضافا موزا هدقع هژرلادمب زکلای یک هیلوق

 خسف هلت روص یھ یک قعلوا ضق هراجا «كف نهر «در امکح عیم ییالوط ندبع

 نراقم همیلست . نعهدیا تدوع هروک ها لوق تیّور راخ طقاس هلسهدلاوحا نالوا دع

 زامارا هد زاحا یلعف «یوق هک: مالعا موزا «۲» . ردهب و مکح هدودع وحر ندهه

 نالوا رادربخ دک ۰ ردمزال مالعا هدنسل وق كخح نالوا روصتم یسلعف هدارو

 كنو . ربل | هلتروصو قحا کوا كررض قجهلوا لصاح ندنزو قمامارا یرتشم هعیاب
 هسا هدفلت رمخسف . رولوا ماع هلا مالعا خسف او € ردنع موزا هدفلت ار ٌهوق

 رولیردر و نا هتک سف هعاب هکر دق وش : راک مزال 5 هلسد الوط در رذعت

 ردیغق لکد یور نرو تای هراخ یک 2 ردهبلعف تزاحا یضق هد كضبقل اب لکو 8(

 لعق تزاجا یضبق اروتسم تلک و طقف . را فرطر یراخ یساضر شضیقلالبق هورلادعب کت

 ندنفیدنل وا دع زسکح هدیسعا راهظا یتساضر كرهروک ضبقلادعب هدلکش وش قح .ردشماملوا قلت

 وم هلا ضصبق Ez ربا سو هلقل وا صتا ضیق رب ن ردشمالدیک هنتهج یرابخ طوقس كلك وم

 ها كنیجماس ردشلو تا تاکو مکح « شب یمهفیظو كایکو هاتهج ینیدلوا شلدا افاهب

 . ردقو قیحالص هرایخ طاقسا « ههاضر راهظا

 . ردقو یتبحالص كمهتسيا یی نوجا می هاب ه ورلالق اذ ]**[

 E NE با یسهراعا و یجهیمەدا قلعت قح هسیا شماقا 0 رخت 5

 . نمهدبا ققح تزاجا هلتهج ینیدالوا مزال



 ۳۱۱ تور رابخ هدعب دقع

 رأت رب هدسماعلوب بولوب كضق . زاعارا عیاب یاضر و کاح مکح هدتیماع كخسف
 . رول وادع خسف ندساسا راخسف هلاتیّور رابخ « بع راخ « طرشراخ ارز . زاشارب

 هحشتنلاب و رولوا خسفنم عیب هدولیسعد تاص یلام همیاب خسفلالق هدارو یرتشم یتح

 ینلوبق عیاب هسیاشعد تاص هلاکو لاب ندشرط من طقف . ربلاق هعیاب یسهراب كم نالبتاص

 هناج هخسف كرما یزوس هلکولاب یهدارو هکنوح . زالوا خسفنم عی هکدمنا راهظا

 . ردعنام
 یيرش هددقع كنرتشم -- ۱ : ردلاحا یا وش تهج قحهللوا قیقدت : هرصخ

 ینعی . ردراو ۲ . ردناتسم ندنالصفت نالیریو ماکحا یهدننزاحاو خسف . ردقو
 . زاملقاب هنساضر كرکید هسردبا خسفیسکناه . رونلوا رابتعا هخسف . ردددعتم یرتشم

 ["] ۰ ردقلطم ثیدح مکح طقف . ردیافالتخا هاتسم اعقاو . حر وهدنافهلس هستن ینزاحا

 ندطرش رابخ هدهطه و تیّور راخ هتشيا . ردلکد هتسانعم ردهص نبع هسیا راععا

 هرکص ندننزاحاو خسف كنو هسردیا ددعت رخ دقاع هدطرش رابخ ارز . رولر |
 ندنزاحا هدارو هکوسلاح . ربلک هلوصح یبع كاوا هکنوج . نمای ینضیقا یرکید

 مزال یدر ًاغاع كعيمو ینجهلوا خیسفنم عب و ر و

 . ردلکد روصتم بعرب هایوب هلتهج کج هلک
 ءزح هکر ددحاو عسم ۱ سرا ا یا قحهل وا ققد هد : هرعییم

 ۲ .رولبروک ییدتبا ماود هلاح ىلع كکلربخم هدراتزاجا نالوبعوقو نوجا ییاش
 هسیا فاصوالاو سنطادحتم هدنروص قجهل وا افتک | هلا هنوع : رولقاب هکرد ددعتم

 مام هسردبا مازتلا ینقش در الثم . رولوا یراس هنماع تزاحاو خسف نالوا دناع هتمسقرب

 ارز . نمءلوا اعدا یعوزل كعس هدهنوع هسقوب . ردبا هداعاو در هدیهلوک ینعی یعیم

 هکولاح ۰ بلک مزال هقفص قیرفت ماعلالق ندفیدنل وب علام هنتیماع كنهقفص تیّور راخ

 دوجوم ضرالاتح ء روان هل وا هدعاسم هرکص قن رص كتماع عا هه 9
 دلرایش یک پروط «قاسمراص «ناغوص «ماغلاش «جواه نانلوب بغم رهاظ طقف بولوا

 . ردشملوا دع اضر هنماع اضر هعولقم مق ینمی . ردمبات همکحوب یرانالیناص زو "الک

 . ردلکد یراح یسهدعاف اضر همام اضر همسقر عل هعوالقم هدن ربات اید و

 . ردللد كنهبفنح یاهقف هکردشرش ثیدح « هآر اذا رايا هلف هرب ملام یرتشا نم» )1 ۱

 . رارویمروب روجیّور رایخ یرلترضح یفاش ماما



 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح ده ۲

 السا اریز هنلوا كالا عولقم هکرکم ۰ ردهدنتیهام رایش فاتخ ًافصو و اسنح

 : هسیا فاصوالاو سنا فاتخم . ردیا تیارس هعولقم ريع هلتْیح ینیدنلوب هیلعف تزاجا
 رب چیه هدنرکید تزاجاو خسف داع هنبرب . ردددعتم هقفص س ۱ : ردراو لاحا کیا
 ۲۳۲ »و با ۱ : رو لاا کیا هدمدانو نددحاو - ۲۷ ۰ زاقارب یئات

 ۱۳۳ الو یر ترا او هسروک ییرکید هرکصندفدلوا یخار:بوروک یر

 بو وقلا کد كرهدیا قیرف ی هقفص هقو . ردیا لوق 6 هسرابد در یتهاک

 فاخت یتا لک شت یتیرذک ا كم كئیش ینیدیوقلآ . نمهریو یرک ینکیسمنکی
 هرکص ندقدلوا م بوروک ییزوقط ندعیم نوا :الثم . زاطوا بجوم یمکح
 < هنگ کوم
 الثم . ردیراس هنالروک ۰ ردلعف تزاحا -- ۲ . زاملقاب هبهعوا ددعت هنع لصف هداروب

 یجهدبا نیمأت كنب رکید كلالهتسا یو ملستو هبه یر ایو سلت یر ندهسلا ددعتم
 موز ًامکح هلبا اضر الف اریز . ردقو یتحالص در الق هدلا عی . ردطقسم یاری
 ۳ دف . ردطح نکع یدر هدا كش نالوا تنا یعورل اک .ردعلوا تاب

 هنکجهدبا تدوع هدالراخ هسرولوا فرطرب هلیتروص خسف فرصت نالوا یتلت هیلعف

 هقامعم . ردشلوا لئاز یرودحم هقفص قیره نالوا منام ارز . ردراو نالوا لاق

 هعس كتر ندعسم ددعتم مک ه تن . رولوا یوصت رهظم كاكا یار كماعا تدوع

 ۱ ی دو یزاوح مدع هدر مدور ك کیدا کک ندنضف ابو یعرع

 هدیتفص هلسلاوز كلا . ردتفص ر تباث نوجا صخش هدتؤر ارز : تافو -۳

 هدهدیراو هللاقتنا هراو كعبم یدبا هسلوا شلوا فصور تباث هدعسم . ردشلوالئاز

 ا دا تراو روت کا یو هدقع ی هدر یمرفوا تاب
 هلسروصكعا هضافا موزا هعس تافو هحتنلابو رولواكلام هلام وا نزسقملوا ريخ ثراو

 ه ورلالق هاب راتعاقلوا تحالص رب دناع هصخش ] . رورو تیاه همکح كتور راخ

 در علام هددساف عیب تافو هکویلاح . ردهدکعا فرطرب تافو هدیخسف قح دوجوم

 [ ! تقد یدلکد

 ٤ ریلک هلوصح هاققح كنبرب ندهینا باسا : در زفت :
 . ردلطم هدیژور راخیک یفیدلوا طقسمیط رشرابخ مییم كاله ینعی : فلت - |



 ۳۱۳ gc تور رابخ هدعب دقع

 . ردتشت نر وص نالوا لئاز دصقم ی اله كم ءرح ی

 كلا عرز « كميا ملست و هبه «قعاص یتمسقرب [ ۰ ردلخاد هتزاجا بیعت اا ]
 قیرف هسلنید ردقاب راخ هدنرکید مزال عس هدمسق نانالسع . ردیعت نوجا قاتم

 دوج وم ضراللاتح یک پروط « قاسمراص « ناغوص « ماغلاش « جواه . رلك مزال هقفص

 كم لاخدا ص .هعسم یلقا ندنکلیدنک# مذا توم اع ندا بس و

 موزا لاحرد هدهد قابتم مسق نالوا عولقم ريغ ندشجهلوا دع بیت ًامسق هلیرابتعا
 یلوصح ندنسما هدافا مکحر هلو كعلق .ریلکمزال كمرب و ینعیج نران .رولوالصاح

 كمیاب هلیسهشیدنا یکچهدیا خسف یعیب بویمنکپ كنبرتشم ینعی هبي | تیعضو روصتم
 یراعاتما ندعلق كن شم هلسهعیدا یک همدان دعا یا یم ر و 0

 هدنلاح یداع ۰ ردراظتنا هنعلق كرب ندنسکیا الوا غ قجهلساب : هحنک هنلاحا
 ینیداوا دوج هعلق كيا ل ] . رنک تف سس یک

 [ ۰ روسدیا 2 رصت قرهلوا تیاور سهاط نیل وصفل |عماح

 تاذلاب و ردعلق رب ردق قجهلوا لخاد هزو و لک : دوصقم ندعلق یهدارو
 . ردیا ماود یلریخ هدنلاح ییلق كنمدا ارز . ردعلق كنیرتشم

 هللوصح درع كرلهدایز ادعام ندهدلوتم رغ هلصفنم ٌهدایز هک : یلوصح هدایز چ

 بویمروک مک هتن . ردنزاجا اساسا كالهتسا ۰ زم هلکب كالبتسا . رولوب تیاهن رابخ مکح

 بوت ود ايو شما هحابا دوس قرهعاص كمیاب هیرعا یلویوق یشید ینیدلا نواص
 دوخحشدوخ كدهدایز . ردشلدیا لم هراخ طوقس هلسروص ضق یبم ءزج یسهمجاص
 تدوع عون قرهلوا فرطرب رذعت نالوا علام ارز . ردیا تدوع تیّور رابخ هدنفلت

 هلی الوط ارتشم راقع یکیدمروک : ردببرغ كب هلئسم وش ندیا عرف هبهدایز . ردشملا
 هظفاحم یراقع بالا "ةعفش كلرهدبا در یم نح . زاملوا دع هدایز راقع ینیدلآ هعفش

 ۲۰ ردنواسم امکح یلوصح ددر لکو ابو لسا تدداززا . و لا

 لاطبا هدیور راخ ندا لاطبا یطرش راخ ارز : طرش ایم ترمطم ٥
eودا لا طا یور راع ناما لاقطبا طرف را ته  

 طرش رابخ هکوبلاح . رولوا ضقتن» هلبا ببعتو ضیق هورلادعب تیّور رابخ ارز ضهید
 . زالوا ضقتنم هلرلنوب



 یسهعومب یسهناوک اف قوقح >> ۷ 4

 یسملص رص كناثرمتْما روصتم یردرط ہں رتو رای

 نیعلاعم زوس هستی اعدا یاضر عوقو هبورلا لف یرتشم |[ ] ه ورلادعل عیاب ۱

 ۰ راکت

 ردکتسرتشم زوش (ردلکدو ردو ) هدفالتخا هددر کک

 ۱۳۳و یایدعررک السا یرفم یثراف هتساعدا تیر للا دمم لمأت

 ۳۱۱ تدم e 2 ندسور : رولقاب هدفالتخا رغت ضقلالق ۽

 هس كمياب نملاعم زوس ( . ردقوج یسهدایز ندنا زا یودام و رهش هدناناوح )
 رغت الب تدم لوط كش ر هداند وغ ضورعم هربغت نالوا هاظ ارز . را

 ردا هس تكتسرتشم زوس هسیا قوح تدم نک ۰ ردشمالاق

 هدیوالوا رضاح هدعم سلح مب ہم : رولفاپ هدتفالتخا تقفاوم هب هنو دج ۵

 یغیدلوا عم كس ۱۳ رم روس ها *1وا فلت هدهوع

 كرهليرتسوک هبءهربخ لها هسیا دوجوم هنوع : رولقاب هسیا رضاح عییم . ردرکنم امض

EAارز . رولوا كنبرتشم هني كعياب نیملاعم زوس هسيا شلوا ۳ . رولشالک  

 . ردنوجا ابا یلصا نیم و تابا یرهاظ فالخ هنب
 ۱۳ نا وا یه ول نوا شر دو

 . راعلوا تافلا هتساعدا مدمروک

 یعلعم هیندم قوقح یمهنلوک اف قوقح

 رمعلا ربا : هراز ید ام

 ےہ حرم ےس

 کالریخم هنب هسربروک یییبم هرکص نداربا یتمذ نداوعد ةماع قح و اضر هبژرلالبق اریز [*]
 . رولوا تبا



 ی داصتقا

 یتادراو فیلاکت و موسر كانال |

NEE 

  0هلسهدام ی ۷۰. كانسساسا نوناق نالا افوقح یاساسا ی لوصا
 هدهدام- روک دم یلامعتساو فرصتروص كنادراوو ء ینلوشزاق كفراصم ۰ ردشسا ناعت

 ردشعلوا ےرصت یآ هجورب :
 » لو رعوک ء تادراو لصف نالاق ندهشاس هب ینلوشراق كلود فراصم

 تا.دراوو . ردیرابع ندننالصاح فارغلتو هتسو و «یراکر و لخاد كالمسا « یادراو

 نالوالخاد هداحا «یاتحا كتل ود هسزعل وا ح رط رکر و یوم یو « زا تیافک

Matrikular هلا تاص صح رهلو رتام یرلکح هر وهلتسل هن ددع س وفن كرلتموكح فاتح 

 ندنفرط لکوشاب هروک هنسهجرد كنفجا هج دوب تاصیصخ وب . ردقچمابداق هو
 رولوا نعت « .

 قرهلوا انتتسم « غربتتروو و ارهیواب - هدنسباتكتلر وطاربع | کر و لس

 هحلشاب كیاسنالدا - رظنف رص ندتنادراو یسهرادا فارغاتو هتسو نانل وا عیدو هتل ود

 یدیا ترابع ندنتادراو كالهتساو « كورم وك ینادراو عبانم .

 رظن هدیاتحا ینجهلوا یفاکیغ كنادراوو هدهینوناق دام نالوا رک ذ هدالاب طقف

 هنیددع سوت ندنفرط راتموکح فلت كنادراو ناصقن هدربدقت وب قره آ هرابتعا
 هکر دزمسهمش .یدشهلوا عضویساسا یسهملوا ماعاهلبا تاصبصخ رل وق رتامكج لب رب وهلتسن

 یمن قلزسماظتنا ر هتسهلام لوصا كناسالا هدنسهحش یعاکحا و كننساسا نونآق
 تاصصخو نلرو ندنفرط راموکح فلت کردتقد نایاس ءدیمارون

 رب نلکمزال یسمهلو ر الصا هدهلام لوصارپ یی  Kopesteurهقساب ندنسکرو ساز

 ردطح یشر .

 قیقدت هلبفارطا یتسایس یلام هلبتسایس دلورصوک كناسالا هبسانلاب هدرل هلاقم قح هلزای هدیرلیا

 ردقجهنلوا ساع هبهمهم لئاسم ضعب زکلای كالیدمش ندننجهنلوا .



 یسهعوج یمسهتلوک افقوقح چ ۳۰

 .ردقشیراق ًاساسایسهقوقح تعضو كابالا نالوا بکمندنداحنا كلراتل ود فلتخ
 ) (Franckensteinische Klansel هدن هست ۹ هد. و یسه والع كن اصصخ رهلوه رتاماکوت

 ۱ ۳ فر ندتنراصاع, رزرو راو لولو ارابعاندواقنالا یاونع
 املا هنب رز وا ىس هع الشاب ( überweisungen ) هنصصخ و هلاوح هدسسل یددعس وشه

 كن هلام لوصا نوتب هکردشلوا لتخم هجردوا ح وضوو ماظتنا هدنسهلام لوصا كتلود

 - (. ردشمدعا رثات زا ہد لکش قشیراق ینیدلا كنسهلئسم راضارقتسا ) - یوزل یییدعت

 5 ہ٠ ر دتا سح هدایز اهد و ندی دک

 راثشت قوجر نوجما كجا ليدعتو حالصا ندنساسا ات یتسهلام لوصا نامل ا

 لسو هب هلام تاحالصا هد را راب ۱۹۰۹ و ۱۹۰۰ قرهلوا كوص كا . ردسشل ویعوقر

 تالیدعتضعب هدهلام لوصا هدهلتسانم ینوناقیرکسع یی ید هدنسهتس ۱۹۱۳ شعلا

 هنسارجا تاحالصا یلام كج هلسبهدبا نون یسک یه ردق هبیدمش هفام عم . ردشملیناب

 كلراتل ود فلت لخاد هویسارهدهف هسهلام كار وطاربعا . ردشمهلوا لصاح تمقفوم

 یعانصو یراحم «یعارز كنهلام ت تساسو < یییدل واعبات هنر رب ارات كنم رلهلام لوصا

 .ریلکمزال كمهعابحعت اکوب هریاین وشود ینیدناول طوب سم هدنروص یقیصكي هنیرلتسایس
 هیراح فراصم هللا همظع فراصم قلهعفد ر ییدریدتنا باجتا كنمومع برح هلهزا

 ۴۳ راه تناطو ى توو یسهلام ةرادا كنعاروطاریعا اسالا هداعلاقوف
 تعجاص هطئاسو هیوا هدیرلیا نوجما یسهلداق كناحاتحا يياو . ردشمردللوب

 .ردشمهلروک هدنسهرود ر چیه كرش رات یاتماهدساقم و هکر دو ات یرروب

 رم را ایا ا اوج نوح تناسالا هدهلاقمر ا کید
 كننادراو عبانم هحیلساب كتل ود ردق هرحنالعا كليدمش .زکجهدا حاضیا یتفیدشیلاح

 رفودنمش هلبافارفلتوهتسوب .ردکج هاب رتسوک هلسهلصا طوطخ زکلاییتیدلواترابع ندا
 قیقدن هلفارطا - یرلراصحا تلود نالی هلیدصقم بسک و راک - مومملایلعو یتالصاح
 یصوصخ ًاماع هيا تاصصح نلیر و ااا وک هاباتاصصح رهلوش رام ‹قجەلوا

 فاتح هکرددق نایاش یساروش زکااب . ردقجهلقارب فطر ندنراقدلوا هدتهامرب

 قلروطارپعا هليا تاصیصخ رەلوق رام نایریو هفلروطارپعا ندنفرط یرلتلود نالآ
 تیاهن تالکسشم نالوا لصاح هلیسهمشیراق هرز كراهلاوح نلیرو ةداعا ندنفرط

 هلسوناف ۱۹۰۹ زوم ۱۵ هرخ الابو ینوناق ( ۱۵: 5060۵61 لغنهتش ) هدنسهنس ۵



 ۲۱۷ و یادراو فیلاکتو موسر كن ۲

 راذلاوحت هلطاب رکید هرزوا .قلوا ات الار نایب و ندا ۳
 تالاغاسم كاسا نو ادعام ندانشسا مرک نا تلاس نکا اک

 نافرطرکید . ردکعد زاروبرم ههر یلوداسالا هدلح تقفح یا یو
 هتلود » یهدساسانوناق 6 تاصصخ رهلوه رام «هلبانوناق یلحشرا ۱۹۰6 هنس سیام ۵

 عبباتم ییطق و یگادهلیت و وص یوغل كتنسهراع « هح دم ینیدعل وا ح رط راک رو صوصح

 یسکر وقار هراتاود فاتخ ندنسهنیزخ كل ودهنسره هلتروصوب .ردشلربتک هلاحهلام
 اتم هە زخ, ید نادنفرط رانلود فلت یک یادلوا هدکنر و روح

 لو رتام زکلای یادراو یتیقح نوجا یلود ا . ردهدکلر و یناصصخت لوق رتام

 نوناق یخ رات ۱۹۰۹ هنس زوم ۱۵ ۰ رویلاق ترابع ندهلضف نالاق هدننوکی یناصصخح

 یناصمصحت لوهرتام زسقلوشراق نلکمزال یسهلریو ندنفرط رلتلود فلتخم هحنجوم

 هبا هسنوناق ماکحا یی و هکرولوا كعد . ردشعلوا غالبا ه «غسهه» ۸۰ هاب سوق

 كي ید ندنرظن ُهطقن هللام تسایس -یسهبرغ قلا ندفرط رب و كمريو ندفرطر
 ندماقرایهدم | ندنرظن هطق تادراو .ردشمهمهلدبا فرطر - ردلماشیرذاحم كوس

 هفام عم .یلکمزال قفلوا دع زستیما "ةبست یاصیصخت لوقرتام هلهجو ینج هلشالک 1
 . ردلکد تراع ندنو رلروذحم ینیدلوا یواح هی راتعا ساسا

 ندنراهشال هجدو یاقرا هنس ییا كوص ) : ماقرا داع هنىرل هنس ۱۵۱۵-6۰

 [۱] (۰ ردشعلا

 قرهلوا قرام ۰

 رهلوه رام ق ا فاتح قلروطارع |

 تاصصخ : ۰ تاصصخنانلوا هداعا ءرلنلود

A1 ۳۷۸۰۵۵۱۲۰ ۱۸۰۰۶ ۱۹۰ 

۱۹۰۱۱ ۱۷ ۷ ۱ ۲ ۶ ,۶۸ 

NAAN۵۱,۹۸ ۲۰ 4 ۱۹  

۱۹۳ 3 ۳ + 0۱,۹4۸ 

۱۹۱ ۶ ۱ ۲ ۳۲ 0۱4*۸ 

 ۰,۹: ۳۲5 ۲ 6,۷, 14۹1٥

 . ردقجهنلوا ثحم هرخ الاب ندا یرلکیو تام اال



 یشهعومت یسهنلوک اف قوقح >> ۸

 نوناق . ردعلاق هفاص تالصاح یئزج كب قحا هفلروطاربعا هدراهنس كوص هکرولیروک
 هتروص وش هدنسهحش لید ی یسهدام ی ۷۰ ندیالکشت ناسا هبهلئتمو كتساسا

 هتسو «راکر و دارتشم < یمسر هلو وک « یناوشراف تلود فراصم » :ردشعا بالقنا

 . ردنراع ندد رشح تادراو نالوا لصاح ندهرادا تاصش راشو رفودنمش « فارذلتو

 رادقم ندنفرط رلود فلت نالوا لخاد هداحا هسزداق هللا تادراو و « فراصم

 لکو شابیرادقم كناصیصخم و .ریلیداق هلیاتاصیصخ رهلوقرتام كج هی ریو ءروکهسوف
 هجدو تادراو "هلضفنالاق ندهقاس هنس .رونلوانیعت هدنسهرتادینوکی كنهجدوب ندنفرط

 قرهلوا قلوشراق نوجافراصم هداعلاقوف هسشمهملوا صصخت هدصقم هقشب هدنسهحمال
 ۳ «۰ رونلاوا صصخ

 کدی | هد صا لوا . مهدیا مالک لقت هتنادراو عبانم هجیاشاب كلود قتر | یدمش

 یعاقرا ۱۹۱۲ و ۱۹۱۱) [۲] .(هررو رکفرب هدنقح یسهیداع تادراو كتلود هلا ماقرا
 (. ردشقل | ندنراهحال هجدوب یعاقرا ۱۹۱5 و ۱۹۱۳ « ندهجدو

 ۱۹۹ ۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱۱ (۳) [ قدهاوا قرام كيب ]

 ۸۸۱۲۸۸۸۵۵ VAFTAY*,0 ۵شص فارغلتو هتسوب

 ۱۳۸۸۵۰ ۱5۹۹:۳۳۹۸ ۱۳۳۸۹ ۱۱۰ هعطم

OE۱۹۲ ۱۵۵۲ ۵۵۵ ۲  
 ۸۹۰ ٩۱ 1 ۱۷۳۱۳۹۰ ۱۷۷/۱۳۷۰ هرادا تادراو فلت

 ۲۲۹۵۷۹۹: ۲۰۹۵۱۹:۳۲ ۱۷۹۲۷۵۱ ۸ ینهدادا هلام
 یاعش یسهرادا هلام

 ۱۹۸۱۲۸۲۹ ۱۹0۹۲۷۹, ۱11۲۰۹711 ۱1۷1۰۰1٤ راجرخ«راکر بو e رلکو ع وک

 ,TA VT تک - یک وهلم ةعفادم ۳
1 ONA AON, یناصصخت ۳ 

 (یناص) یاصصخ لوهرتام

 ۱۸۲۷۱, ۳۵۷۲م ۲۹۵۵۸ ا ادا قاب

 ۳۰۵۱۷۸ ۳۱۹۵۳۹۹, ۲۷۰۷۳۹۵۸۸ ۲۹۵۳۱۷۹,  نوکی

(1) 1/ Statistisches Jahrbuch fir das Deutsche Reich, Jahrzang 1915,9.355 

[2] idem 



 ۲۱۰ یادراوفیلاکتو موسر كنانالآ

 هزوک تادراو عبنم مهم کیا هدنسهجدوب اینامآ هسروئلوا رظن فطع هماقراوب
 كراجرخ و راک ریو «یموسر كور وک هللا عتع و راک نالوالصاح ندهل تاسؤم : راپراح
 هدزو ك هيمو تادراو هب ىج رب نوجا ۱۹۱۱ هدهنسییالوص ؟تادراو یرلکدتا نیمأت
 هنسیجنر كل هموم تادراو هدهنادراو عبنم ینکیا «ی۳۵ هدزو هد۱۹۱۲ «ی ۵
 هروک هنسهحال هجدو ۱۹۱6 .ردشعا تباصا ی ۱,6 هدزو ES 6٩,٩ هدزو

 هکرویلواكمد .ردشلوا هدنسهجرد +۰,هو٩,۳۰ تبسنیهدنسهر | تادراو عبنم ییاوب

 .ردنراعندننالصاح راجرخو راک رو «یمسرالوموک یجواءدشب كنتنادرا ویو دا ال[
 :رلسالک ۱ندمافزا یهدسا ید رتن یهدنسهزا رج کو رب و

 راکرو و هنس

 ۱۹۱ ۱2 ٩۶۲۶۹

۱۹۲ ۲( ۱۴ ۹۳۰ 

۱۹۳ ۱۸ ۷ 

 لیکشتتادراو عینم رب مهم اهد ندرلکورهوکر کریو هداننالآ هکرولشالکا ندنو

 یناسا نوناق نانولوا رک د هدالاب هدو ردشمهلوا هو .لح تو ےک د

 و ندوا .رونل وا لالدتسا هدندسهراع « هسزعلوا حرط ارو : اه

 هدهتس یجنرب .ردشلاق زسموزلهرابع یهدالاب هلتهج یفیدنلوا حرط راکر ویی قوجرب

 ۱۵۰هر ۱۰۰ ی ۰ یدنراسع ندرلکورهوک یادراو علم مهم كا كلود

 کەدنسەر | راکر رو هلبا كورغوك تقو ینيدنالشاب کملروک یناریثأت كنسهلام تاحالصا

 قرهلوا قرام كس

 راد یو سیو رم ۴ هنس

۱۸۷۳ ۸۹۰ 2 4 ۱۷ 

۱۸۸۱۱۰-۲ ۱۱۳ ۹ ,۱۷۹ 

۲ ۳۱۸۲ ۲۷۵۹:۸۷۰۷ 

 2 پک ۱

 Mféo,Véo,\ ۱۹۰۷ ۲۱ [0۹۱/۸۷۸  
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 یسهعومت یسهتاوک اف قوقح 8 ۰

 لحم را ۱۹۰۲ لوانوناک ۲۵ هدرا ۱۹۰ ترام ۱ هک للمه وتو ا هدر سو

 هدننادراولورصوک هدنځم رات ۱۹۰۷ هنلعءاننوشهلوا عضوهقبطت عقوم یسهفرمتلوزعوک
 . ردشلوا لصاح دیازترب مهم كب

 . ردنایاش هحاضیا هدهص وصخ تروص رلهرود هجىلشاب ییدربک كننادراو لوعوک

 یو ےک نا

 یرادودح دلورهوک كرتشم هدا يالا یرضود هط اوا رضع ىج روقط نوا

 ۱۸۳٤ یا نوناک ١ بولوا فوطعم هنیدصقم كنا سیسأت یداصتقا داحتارب یواح

 ا یو لامآ نالوا حس لا تار هلوژ هدنسهش
 هسرج) |هرابتعارظن ییدتبالنکشت ساسایخد هنیدوج وم كنغلروطاربع نان | لکد هنتساس

 هرزوا قلوا تادراو عبم یجرب لوا لا هدنلکشت كنخاروطاریعا اسالآ هدنسهننس ۱

 کوب كنسیساسا نوناقنامل ا .ردیاباجم| كلوروک یییطیمهقلوا صیصخت كنتادراولورعوک
 .ردجردنم هدنسالوا ءرقف كنهدام یج ۳۸ هلبا هدامیجن ۳۳ یسهمهم ماکحا نالوا راد

 هطنم تراد رک طاح رو كورموک كلرتشم اینالا : هدام ىك مس
 2 راد یرادودح لوک كرشم هلم الود یرلهصوصحم تعضو . ردنراع ندنس

 ]٩[ ءراریلاق جراخ ندنوب تكلمت ماسقا ناسمهلوا لخاد

 5 هد داه ىج ۵ < هلسادراو هاو موک : یسهرقف یحنرب كن هدام ىج ۳۸

 رک هنسهننزخ قاروطاریعا یرلنالوا داع هتفلروطاربعا الا كراكو نالوا

 هکر دیلمتارطاخرد رارکت .روناوا ا هفرمت یسهجردوعون كنموسر لووکا
 مهم كب هدنناذ دح . رویلوا تح عوضوم یمسق یلام زکلای كنتساس كورم وک هداروب

 ینوو ۰ روللاق مدنجراخ دازع دودخ یسهدایصتقا تهجكتساس كوموک نالوا

 ینرل رود مھم كا كنتساس كورم وک ن املا نوجما یسهملشالک | ییااهد كنلاوحا كورموک
 . رلکمزال كعا حاضیا هدنروص رصتخ

 ندسمتس نانل تیرس E نایاواو نالوا OS هنتسهوناد یدونح كول (۱]
 ,Zollaussch1IsSe“ “Zollanschlûsseر, . ردقح هنل وا ثحم هداروب

 ۵4۰ : هقیح هدنرئارب یلام ےلع هروک غربهنبا [۱]



 ۳۲۱ K* یادراو فیلاکتو موسر كنابنال ۲

 ۱۸۹۷ هنس زوم ۸ «یساسا ( كنمرلک ریو كالهتسا "امقو ) كنلوصا كورعوك نام ا
 لخاد هنلود قاغا و ندفرط رکید هلا یسلود قافنا انالا یلامش نف هدنسهتس

 زوم ٩ هلسهدهاعم نارهفلوز نالوا شما داقمنا هدنسهرا یراتلود نالا نایالوا

 یجر لمرات ۱۸۷۰ سیام ۲۳ : ردنرابع ندننوناق لوزنارهف ىل رات ۵۹

 . ردشلدیا عضو هقطت مقوم هدنخشرا ۱۸۷۰ لوا نرشت ۱ یسهفرعت كورعوک

 همیانصو تعارز ًاقفوت ههیداصتتا راکفا هناروریرح نالوا کاح نامزوا هفرعتو

 رااح یراتفاعم كورموک نوجنا هنادع داوم مهم هلا هنادشا داوم صوصخ

 كاساملا یا یوا ی رر لدم ید نوخا سا هک

 اراعا ناسا كقرامس هدنشرا ۱۸۷۹ یا ل لساسا 9 دلو ص وک

 هلدام س ردق هتفووا . ردشملوا ادب هدنسهحذش یسهعا مور و لوق ی هباج

 هبداصتقا تساس یلخاد قرهناوا كرت نوتسب هفرعت نایادوا قازوا كي ندنساسا

 هلدصتم كعا نمأت تادراو كو ود انهد نوجا تلود هدنامز یعو 4هفا

 هشرزوا تالومعم مانو ما صوصح همیانصو ( تابوسح ) هسادغ داوم هدصا لوا

 موسر رکبد ضاوصحم هدر كنادراو فرص یک یفیدلل وا عضو هعلام موسر لدتعم ۰

 ۱۸۸: ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۸۱ هفرعت هما وب یل رات ۱۸۷۹ .ردشفلوا عضو ید

 تراجت هاراتلود قوح رب .ردشلدیا لاکا هلرلهفرعت یلخرات ۱۸۸۷ و ۱۸۸۵ هلجزا و

 0 اا یلامو یداصتقا كرلهفرعت یجهبیاح و هدنسهحش یسهملوا دقع یرلهدهاعم

 هدارو .ردهدجراخ كزعددص یصوصخ كعا ققفد ینغیدارغوا هیدعت ردق ههجرد

 لاقسف ردق هنقمطت كنسهفرعت ۱۸۷۹ : ردنراع ندرلهدعاق کهدین | هلئسم نالوا ساسا

 هباربو"یقار ء نوتوت « زوط «رکش-موسرندیابیقعت ینسهباغیدیزت كنادراوفرصینعی

 کیدا لیکشت یادراو عینم مہم كا - رظنفرص ندنرلیکریو كالهتسا عوضوم
 موسر عوضو» هنابوبح صوصخ هما كلك | صوصخاب و هبهبعارز داوم دعیامیف هدلاح

 شاد اکوب تاباسح وش نالوا ارجا ندنفرط راعاو فردا . را

 ۳ روسدنا تامساو هارا هدیروصرپ حضاو یا كرلتسل نالوا



 یسهعوجش یسهتلوک اف قوقح ># ۷۲

۱۸۷۳ ۱۸۸۰ 

 ۲ ۱ َ رخه هتدصقه یذخا تادر 5 یھب 4هلام ر

AE ۱ 2 TERN03 )2  

 eg OE یعوسر ورو صوصخ هاتو
 YA | ۷۶ ۱ یعوسر كو وک صوصخ ههعارز داوم (۴

 -- < . | یعوسر كورموک صوصح هبهعانص داوم(
 ر ندنلوق كهاح لوصا ینعی ۱۸۸۹ .ردشعا یدام 3 ندیو رللدم وب

 (۲۵۵۱ ۶ تابوبح زکلای) یعوسر كلوموک صوصخم هبهعارز داوم لوا هنس چاق

 .یدشلوا غلاب ۳۹۶۳ هدزو هلتبسا هس راتادراو دلورموک نوس

 یسهمظعتیمها تاالیدعت رکید نالیبای هرکص ندخران و هاینالیدعت هفرعت ۹
 [۲] .ددشعا یهاظت هدنروص رب قالراب كي هدننادراو كورم وک

 قرهلوا قرام كيب | اقدهلوا قرام كم |
EEقرامهتشابسوه هبقاصربغتالصاح هدس قرام هنشابس وه  

AYYهر. ۲۳۱۲۵۹۸ ۵ ۲۹ 11021۳۹ |  
ON ۱۱ ۷۹ ۱۸۷/۸۸*02 ۲۳۵۰۵۰۲ ۱۸۸۵  

 هد ۲۰۳۷/۹۷ ۱۸۸۹ ۳۹7۱ ۱2۱۶۸ ۸۹
۱۸۸۰ ۱۸/۸۳۲ 29۰۸ ۱۸۸۹۷ ۳/۰۳۹۶ ۰27۳۳ 

۸۸ | ۹0۹۲1 ۳۸ ۱۸۸۸ ۳۱۳۹۹۹ 44 
VV ۳/۹۹۰۰ ۱۸۸۹۹ 29۲ OG \AAY 

 VA | ۳۸۵۲۰ ۱۸۹۰ عد0۷ | ۲۰۸۵۲۵۷ | ۳

 ۱۹۰۲ لوا نوک ٥ قحا و شملکح هعاخ هنالیدسعت هفرعت هدنحشرا ۷

 ندرظن هطقن یداصتقا .[۳] ردشلو عوقو یلیدعت هفرعت لوس رکید هدنخشرات

 اطسو یایوروا ک | هدنراخشرات ۱۸۹6 ۰۱۸۹۱ ید ندرظن طش یلام هاسیالوطو

 تسها (فورعم هلبمات یرلهدهاعم یو راق) یراهدهاعم تراح نالوا دقع ةایرلتل ود

 هدایز كا هحنجوم رلهدهاعم کما رثکالالع ید راتلود کبد زا رد زیاجب ینهصوصخح

 ها
A. Wagner: Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Teil IV. Y 0۰ 

[Y] Statstisches Handbuch, a. a. O. S. 518. 

 .ردانثتسم تالیدعت كف قفوا نالوبعوقو ردق هنسهنس ۱۹۰۰ ندنسهنس ۱۸۹۰ [۳]



 ۳۲۳ یادراو فیلاکتو موسر تكنابنالآ

 ردانكي قحا همومع هفرعت نوجا یراقدلوا راح یزاتتما تلود نالوا هدعاسم رهظم

 .ردشلاقترابع ندههدمع موسر هفرعت نالواقسطت هدایزلا .یدرلس هل وا قسطت قرهلوا

 نانلوا لوق هدنحرات ۱۵۹۰۲ لوانوناک ۲۵ هرکص ندراهلداح یلخاد قوح 1

 یی نالوا فوطعم هندصقم كما هباج هدایز اهد یهعانص و هعارز تالاصحتسا و

 ندید فا عضو هقبطت عقوم هدنش را ۹ E ۱ قحا یسهفرعل نر

 یهدنن ۲ هدو .ردفعا نهاظت ءدراهس یه رکص ندو یا یارفات ام و ین

 [۱) : یلشالک | ندماقرا

 هشابسوف هفاص رغ تالصاح هنشابسوف هفاص ربع تالصاح

 قرام قرهلوا قرام كب هنس قرام قرەلوا قرام كس هنس

 ۹:۰۱ ۰۰:۳۱ ۱۹۶ یاد ۵ ۳۹۷۸ ۱۹.۰۱

Ey AYY ARV o1¥o\ ۱۰۲ 

oV1AY ۱.۳5,۳۰ تر ۱۵۰/۸ ۷۱  

V۷» ۱۹ ANY 07+ ۰ 1۹۰41°  

ANS ENE é0 ۱۹۰۵۱۱۱ ۱۷۱ ۹۹  

 قحا . ردشلوا یعم ردق هبرح نالعا یسهفرعت كورموك ۱۵۰۲ لوا نوناک۲۵
 کید ناتو هدنجراخ كبوروا برود اوروا رک هدنرهتتس ۱۹۰۹ لا ۶

 هنالبدعت مهم كب هللا یرلهقحال كرلنوبو هلی رلهدهاسعم تراش نالو دقع هاراتلود

 . یدشماغوا

 - ردیواح یملق ٩۵5 هفرعت - هدنقح یسهجرد ككنهدام رب یه یهدهفرعت ه.هلاقموب

 یا ردنراع ندحتاضیا یهلام تنها رکاب رعدصقم مر ۰ رک درب هات
 نوا ترس ییدتا فاعتکتا تر و هتک یی

 ۱۸۹۵ ها ۱ ریلکم زال تمرو یامولعم قیلستاتسٍا یلام هدنقح اشا ضعل زکلا

 ییدلوا ترابع ند ۱۷,۸ دزو كنناماهعتما قرهلوا یطسو یعوسر كو وک هدنسهرآ

 . ردشلوا غلاب ۱٩ هدزوب هدنسهد | ۱۹۱۳ هلا یسهنس ۱۵۰۹ هدلاح
 هدزوب هلتسن هنتمیق كتالاخدا نوتب یتمیق كلاوما نالوا عبا هکورعوک لباتماکوب )

 ورد م هو ی لاو هکر دیامهلدول وا هدیساروش ۲۱]



E ۶:یسهعوم یسهدلوک اف قوقح  

 هدنم وسر كو ص وک هدنفررظ هنس یرکب هکرویوا كد (.ردشعا Uo 2۷,۲ ند 0۵

 تراجم هدص وصح وب ردزا كب 9 هدول . ردشملاق تراتع TSN هدر 9 کلا دا ۳7

 ردلهلوا شمانیوا لور رب كونو نر ۵

 هدهکالهتسا داوم تقو وا .ریلآ لک هقشب هلئسم هسروللوا قیرفت هماسقاتالاخدا
 . ردنا نات هلدوص وس قنص كنمسر كورصوک

۱۸۹۱ ۱۹۰۱ ۱۹۱۱ 

EE OC (9 TIE 

 بس ۱ تاعونصم ما »و. و

 ۱۹2 NAN نر
 ۷۳م A هما و یرو صرع و رو

 2 تاناوح یلئاح

 ندب وا وا عضو موسر رغا كلا هان اوبح ییناح هلا هسادغ داوم هکرولوا كم د

 ۰ تاعونصم ےل ہلا هنادتا داوم صوصخ هعیانص هدرانامز لوصو ریلک تاعونصم هرکص
 - رد وا عبا هم وسر هدهجرد ینىع ید

 رکید نوحما قمالک | ینغیدلوا هاج ردق هبهجرده كنسهفرعت لورهوک نالا
 . ردبا باجا قاب هسیاقمر هلبموسر كورهوک هلراتلود

 كما قیقدت ینغیدلوا لصاح ندرللام عون یناه كشتادراو كورعوك كونو كلا
 تادراو نالوبعوقو هدنفرظ هناسح هم نوجا قاب راققدتو : ودکد لا نددتناق

 ردلهلا هراتعا رظن ینسهفاص ريغ تالصاح كموسر قحن | بو هوا ذاحتا ساسا هفاص

 رل هدا ققح و نیعل هدهباسول قحا یت جاست هجردهب همومع تادراو كتمافا مت فاتح

 راتو لاخدا ادعام ندنف راصم هراداو تیاج هدنسهبفاص ريغ تادراو تکو وک

 ندغلابم زمکیدتبا 3 ردو هب یدجس عام[ لد روش وب لخاد ید علایم یییدل وا یون

 : را هجور یسهفاص ربغ تادراو 1 اردک و ك

 یسهفرعت دلو صوک یلخرا ۱۹۰۲ هنس لوا نوناک ۵۰ ماکحا یهدتقح یسهقنو لاخدا [۱]

 فالو ءهبرا « رادواج < یادغب هروک هماکحاو رددوا لمیعت هدنسددام یجن ۱۱ كن وا

 و . ریلیریو یسهقیو لاخدا س هراج ندا جارخا قرهلوا فاعم ندکو ص وک را بروط

 هصردب | وزرا یحاص رولوازاح ینةح كمرتک رادقم رب نمعم ندلاوما رک دا فلاس یحاص هلا هقسو

 ا گرد ریل هدا لامعصسا نوجمایسهدآت كنموسر لو رتبو د وهقیسهقسن و لاغدارو دم

 . ردشلوا غلاب هقرام نولیم ۱۰۰ ردق هنسههس ۸ یسهعو# تمق



 ۲۲ و 9 یادراو تفیلاکتو موسر كاال 1

EEE 

EN ۱۹۱۱2  
 ۱۳۸۰۲۲ ۱۰:۸۲ ۱۲۷۹:۷۲۳۸ هادتنا داوم صوصخم هعیانص

 ۳ تاعونصم مے

 ۱:۱2 ۳ ۱۹۱ CONSE تاعونصم

 oof اه ) ,oT هسادع داوم

 AA ۵ ۵ ت *VE A °A تاناوبح یلناح

 و ۵۰۲۸ A4011۷ ۰ کک

 موسر نال آنوجما هنادغداومیادراو لوعوک مهم كا ندنرظن ةطق یلام هدلاحوا

 لکشتی ٩۲,۹ هدزون كنسهبمومت تادراو ورم وکه دنسهنس ٧۹۱۳ رلنو . ردنا لیکشت
 ۰۹6 ءدزو تسن هسربیدبا باح لخااد موسر نا ندناناوح اک ..یدععا

 ردکعد یا ان كنسهموم تادراو دلورعوک یک الهتسا همادغ داوم کزولوا غلاب

 ی ۱۵,۵ هدزوب كل هموم تادراو هکرلک موسر نانل [ندناعونصم هدهجرد ینکیا
 من . ردیا بقعت هلبا ٠۵,٩ هدزوب ید هادا داوم صوصخ هعیاص . ردیا لکشت

 مدنرظنطهبداصتقا تاس كماقراو )٤( رو رک تادراو را تک ةد تاعونصم

 < یسهیاج كنهسلاع عیانص « یسهاج كتعارز : ردراکش [ ییدلوا تیما زاح ردقەن
 لزیددص كمشپ a كرلنو ینهاج كنم ىس ل اصاا ینهاج كنه داع عیانص

 كتلود و و ندهل 1 هرادتعا رظل ی سه داصتقا تاساسا كناسال | ادعام ندیوا .ردهدنح راخ

 هادیقت وتاققدن راد اکوب ندهملیب یلماوعو باسا ندیا ربات یارجا هنتسایس كورعوک
 و كنهفرعت نانو هدقیطت عقوم ربرب و نادم هرلهجیت شلک اب كمشیرک

 ۳ و تاحاصبا ضعب قرهلوا رصتحم هدنقح لماوع نالوا چا اس یارحا

 یدییزت كنموسر هتسارک هلموسر كورم وک صوصح هناناوح یلناحو تاوبح ( ١
 . ردشلوا رهظم هب هباجر یقح كلحامرواو كلحتعارز هدنسهاس

 خیلو هتعجا رح هنیرتادارفینسیو یلناونع یرلیکریورتاسهاموسر د e نا

 ۱۳۷ هغی ۴



 ینهعومتیسهتلوک اف قوتحب >> ۳ ۲

 ی a NLS E ا
 ,ندهسادتسا هک هعلاص ( | .ردشع وا هاحهدرو یدجی د 2 ۲

 هتفاعم دلو ول رلنانلو هدهدعوت و رادقم قاک مغ دوخای و ران ایهعون ا زکلاب

 كسکوو یی مومعلایع هناعونصم نلیدبا بلج ندهینجا كلام ( ب ۰ ردشلوا رهظم
 ینانعم یک هن ندرظن ةا اورو ماقرا نالوارکد هد راقو .ردعع وا 2

 ۳ نا لم توس هورمون وبا رها من
 هاش ال یهاتم و نالوا لح ردق هر هجرد رب هلرلقر زمکیدر و هد رص را حاصیا

 . یلکءزال قلا هرابتعا رظن ینماسقا مهم لا كنتادراو كو موك نوجا كما قیقدن

 :ردیت اهجرر, تالصاحییدر و كداومندیا نیمات یادراو كوبو كا قرهلوا یسنو قاطم
 غینهفب هنشاب سوف ههبموعتادراو قرهلوا قرام كم
 قرەلوا ینسل یادراو لورصوک

 2 بو Ne YY*AY تابوح ۱

 ۱۷۳ ۱۳.۲ I34۸ نوتوت شمهم هلشیا ۲
0 ۹۸۱۳۹ ۱۱۰۲ ۱:۷ 

 11۷ ۸.۹ VAO\VY ( لورتب ) غاب ندم

 2 ۷و۰ FIAT بارش هه

 ۷ ۲۰۱ ۱۸:۰۵ هارو مهد ٩

 ۳۲ ۱,۷ ۱2۹6۸ یالومعم نوو ۷

 ۲۰ ۱,۰ ۱۳5۱ یراهووم بوج ۸

 ۲۰ ۱.۵ ۱۳۳۷ اب

 ۳ ۷,ع ۱۳۹۹ تا ۰

 ۱۹ ۱۲ ۱۸01 ن راغرامو یاب هرت ۱
 ۱۵ ۱.۲ ۱۰۳۱ وناقاق ۲

 ۱ ۱:۱ ۹۳۹ مر ۳
 4 ۱,۱ ۹۳۹۹ نوقر هاط ٤

 ۱۳ ۱.۰ ۸۸۹: رکراب ۵
 ۱۲ ۹ VVEA یالومعم قوما ٩

 ۱۱ ۰,۹ ۷۰۳۵ یالومعم رمد ۷



 ۷۲۷ )>> یادراو فلاکتو موسر كنابنال ۲

 ۰ ۸ ۰۹44٩ يلسا قوماب ۸

 ۷۰ ۰۸ ۷۹ رارنس ۵

 ۱۰ ۰,۷ ۹۱862 وع صوصحم ها غاي ۲۰

 ۹ ۰۷ 10۹ رلەوىم ۱

 ۸ 0 ۰۰ یالومعم كوب ۷۲
 ۸ 1 ۳۰۵ رله عو هنک ام ۲۳

 ۷ ۰ ۹۷ یالومعم كساو كنا ۶
 2 ۰, ۳ تایرطع ۵

 ۹ ۰۵ °4 : راهطروع ۰۹
 4 ۰. N یاح ۷

 4 ۰۵ 4۱۷۷ هشقش لاوما ییاوح ابو یا ۸

 1 4 ۳۸۹۱ یراقلاب غیرهه یلزوط ۹

 ° ٤ ۳۹:۲ رهو یلقوق یروق ۰

 2 ۳ ۷۱ ستلام

 3 ۰۳ A٤ یالومعم یردو یرد ۷۲

 ۳ ۲۸۲۸ یلسا ناغرواو نتک ۳۳

 3 ۳ ۷۳۳۵ قالومعم هحرسو قبطاب ۳

 1۳ ۰,۲ 1۸۱ راونج ۵

 ۳ ۲ ۳۱۱۹ تانحط ۹

 ۳ ۰۲ ۱۵۱۵ ۰ یالومعم ولاققو هالوقح ۷

 -كقلخ ینعی هنابوبح زکلای یر هدحوا اه كنهموم تادراو . ردفاک ماقراوب
 د یلام كتهحو .رویدا نما یموسر ك ورع وک ص وصخ هنسهسادغ هدام مهم كلا

 رکج شا تع هدیرابا هدنف هتشاس تنها ل
 ندنتاحالصاكو رعوک یسهنس ۱۹۰۲ ) ( یسهندحاص كليا ) هاسهنس ۱۷۷۲ هرزواقملوا

 ماقرا کهدنق> یسهنس ۱۸۹۹ ( نایرتسوکی ارثأت كنتالیدعت لووک نالوبعوقو لوا
 N) ردقح هل وا دارا ید

 رادم هبهسیاقم و

 Statische 1910 ۱۹۱۳ > 8.769 2۰0۰ هروک هدنغاو فلودآ ۱۸۹ و ۱۸۷۲ (۱)

 . ریرتسوک یبسن نالوا همومع تادراو و ماترا یسن قرام ماقرا یاطم ۵



 یسهعومت یسهلوک اف قوقح ۰

 ۱۸۹۹ ۱۸۳۲ هلام موسر 1

 ۱۲,۵ N OE ۵ هوهق ۱

 E تن  وافق وهک

 ۵ N و ۰, یاح ۳

 ۰ و ۱,۰۵ تایرطع ۽

 ۱.۵ ۰ VA تست س یرلد وم نونج °

 ۱ EES ۱ دی مر ٩
 9 NAS د: لعاب تلکس ۷

 TT ۳۱ ۱:۷ ۲,۱ یرلقلابخیرهه ۷

 ته ) لاب ٩

 ۰,۱ ۰۷ بس عن هند رتسا ۰

 ۲۲ یا و ا ایا و كاا

 ۱۳, Ny بو ات لورتب ۲

 ۳۵, ۱۸۰,۵ ۳۷۰۲ ۷ نوک 1

 كراهدام ضعب مهم كپ یییط یسهعلوت لخاد هدننام داوم نالوا رک ذ هدیراقوب

 یکسا راقروب هکنوچ شدلقارب هفرطرب مازتلالاب رانوب طقف . ردکچ هلیروک رظن بلاج
 كلالهتسا هجشریا بولوا داع هلصفوب ادعام ندنوب . یدقجهلق نکم ريغ یهسیاقم هلرلقر
 .ردرلنو هدرلهداموب .رلنماس وا لورر كوب ود هدننالاخدا نم ا رالام نالوا مبتنی راک و

 قرام ۳۱۹۰۰۰ : یسهعوش تمق كالاخدا هدسهس ۱۵۱۳ ( عونه ) زوط

 کش

 ارب

 گاز

 رب اخ یتبهام لام فرص نولو هقامعم . ردیا لکمت انتسا رب نوتوت كلا

 هدنف رط ىسەنس ۱۹۱۳ . ردراو هدیدصقم هاج هدم وسرول دا یمسر دووک
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 ۳۲۰۹ * یادراو فیلاکت و موسر كنانال ۲

 لباقم کوب . ردشلوا غلاب هیوتالینوط ۲۰,۹۹۸ یالاصحتسا نوتوت شمع هلشیا هداسنالآ

 هنیراکرب و كالهسا هدلخاد .ردنراعندنوط ۸۳۰۷۵ نوتوت نانلوالاخدا ندهبنجا كلام

 ۰ ردقجهلوا ثح ع وضوم هدنلصف نان رو یم وسر كو رص وک ص وصخ هداوم عبا

 ید تموسر كورعوک عوضوم هب هعانصو هبعارز داوم یک زمغیدپای هدیراقوب
 : را هرلب ورغ

۱۹۱۳ ۱۸۹۹ AVY موسر صوصخ ہداوم یعارز 1 

۱۳۱۰۷ YS OA هراسو تابوح ۳ 

LEN OD E Ce تانحط ٤ 

OTA N A مراسو هوم ۵ 

 ٩ بل ها غیا س رل ہوم ص وصخ ەغمراقح عاب ۰,۷

E A HY 
EN o oO تا ۸ 

  ۹هطروع  OS NV EEدا

۱:۵ NSA LAE NE EIN 

۸ A O N ڪڪ ریس ۱ 

OE O O رکراب ۲ 
۱:۱ aL CO OE ENR ۰ نولوقو هاط ۲۳ 

OLE GC O راواناح ۶ 

SANA SO EEN a a نهوه ۵ 

RAA OR CE هتسارک ۲۷۹ 
E EY FAT ۱۹۵ ۸ نوکی 11 

 كب نوجما نیهتسیا قمالک ۲ ندنرظن طق یلام ینموسر كووک نالا لودج وب
 ةرام نوبلیم ۱:۸ یعوسر دل ورهوک صوصخ هداوم یعارز هدنسهنس ۱۸۷۲ . ردلتمه

 كعد . ردشمرو تالصاح نویلبم ۳۷۳,۵ هدنسهنس ۱۹۱۳ هدلاح ییدر و تالصاح

 صوصخ هداوم یعارز هنب یمسق مهم كا كنسهمومع تادراو كورعوک هکرویلوا
 ندراباسح ینیدیاب هدنسادنا رضاح رصع كرەنغاو فل ودا هدول . ردراع ندموسر



 یسهعوم یسهتلوک اف قوتح و ۰

 دا ییوسر تابوبح صوصحت هفع ای كک ۰ ردهدکعا یهاظت هدساقم ر لو و اهد
 ۳۱۱۱۱ ار ی هطروع رک یا هر ۰ زد لکت یمسق كوش
 ددلاح ییدلوا تسها وا ےل تالصاح یرلکدربو كرانو . ردرظت بلاج ید موسر
 یر ندنسهنس ۱۸۹۵ یعوسد غایو تا لباقم اکو . رسا فاتکنا هدهتسرد یلع یخدتالصاح کیدر و كناناوح یناج . ردیلعوا دع تیمها ناياش ندنرظن هطقن قلطم

 . ردشمهمارغوا هلدبت رب چیه
 ۱۹۳ ۱۸۹۹ ۱۸۷۲ یعوسر هعانص داوم 1
 بی EAA CESS ARD Ae غاي هداس ۷

 (1) ON ازجاو رلکنر ۸
 ۱۶۷ ۱2۰ ۱ AN یلسا قوماب ۹

 ی O یلما لو ۰

 E Eg یالومعم كياو كیا ۸
 RN E یلالومعم ناغرواو نتک ۷۲

 ۳ ۲ ه فالومعمو یرد ۳
 ی VEE ONS E نالومعم هاو 6

 و یوم هه رسو ار ۳۵
 NE EIN ONE رمد شمەعەلشیا ۳۹
 و یالومعم ربهد ۸

 N ON فور وه . تح حب هب عو هتک ام ۳۸

 E OE AN ER نوکی الا
 لناق قمربیا یتالومعم مان هلا تاعونصم م هروک هقانو و ماقرا دوجوم هدلا

 هرللودج زمکیدرو هوا هدنقح یراهنس ۱۹۱۳ و ۱۹۱۱ هدصوصخ وب . ردشمهمهلوا

 «هدنقفدن كراقر نابرتسوک نوح ا یسهنس ۱٩۱۳ هدنلودج 111 . ریلکم زال كم ا تعجام
 هرزواقلوا یعوسر هعانصداوم هحننلوا هسیاقم هلی تاعونصممات ومس « هنادتناداومیعانص

 . ردیغاشا ندنویلم عراب هروک هلاتحا بلغا . ردصمهنلوا قیقحت یتالصاح دكورموک (۱)
 ۱ اف تا ها نوت ۱۸۲ یی هترام نونلم ٩:٩ ی هاتسهت ۳



 ۲۳۱ ¥& نادراو فلات و موسر كنابنال ۲

 (۲۱۰,۰ )یرلقر كيورغ روک ذم نالوا كسکو اهد ةسنهلبا یوکی ۵۵,۲ نایرتسوک
 هکی مهم ون وا ینساروش قحا . ریلیبلوا لصاح یاهذ یتیدنلو تقاطم مدعرب هدنسهرا
 ا[! و 1 هدلودج حر . ردشلدبا لکشت ندرظن طاق فلتخ رابورغ هدلودج ییاره

 . دویدبا لنکشت نوکی رب هلضف ردق ردق نوم ۵4,۱ ندیورغ یا وص یراتوگچ
 نویلم۷۰,۲۰ ندداوم كفتقفوا نایالوالخاد هلودج هنوکی قاقرام 6۵,۲ ادعام ندنو

 نولسم ۱۳۱,۰ هرزوا قلوا ییالصاح یالومعم نوتوت هللا نوو شمهم هلشیا هلا قرام

 . ریلکمزال كما هوالع قرام
 هلع ءانب . ردلکدلباق قعای هسیاقم هدنسهرا تاعونصم مانو سا نوجما رانامز یسا

 . زکجهدیا افتکا هلکعا حاضیا یلودج كوص ندیا اوتحا ینمسق رر كيورغ یاره

 هعانص داوم لواندنناحالصا كوم وک .ردیا یهاظت هح ر مهم لوا كليا .دصوصخ و

 لیاقم کو ید زا ندا یر ندنوآ نان شا هل ی
 "هبسف هبعانص موسر هدنسهجش یدیاز هداعلاقوف كنهلام موسو هلبا هعارز موسر

 ندصقانت یهدننالصاح ریمد شمع هلشیا  غای هداستادراو ناصقنوب .ردشلاق هدیرک كي
 یتاعونصم مان و من كنتالامعا هنک ام ردق هبهجردرو هحسل عییانص . ریلک یرلیا

 لودج چوا كوص (۱) ردهدکلروک رادیازت زستیمها زکلای هدداوم رکید قرهلوا انتتسم

 هنناحالصا كورصوک ۱۵۰۲ هدنصوصخ یسهباج كنیلم یعس هسرونل وا هسیاقم هلیرب رب
 .ردبا رهاظت ینیدلوا بصم ید ندنرظن ةطَق لام كلاما و راکفا ندا لنکشت ساسا

 . ردقیقدن نایاش هجا رلنوب ندنرظن ٌةطق یتسایس کریو هیفامعم
 كتسانموتبسن یمدنسهرا موسر رکید هليا موسر ندا بقعت ییمام دصقم فرص

 . ردا ا لودح یا یرللدم ینیدارغوا یربندتاد

۱۹۱۳ ۱۸۹۵ ۸۸ ۷۲ 

 ۷۵:۰ ۳۵:۱ O ۳۷۰۲ Ol ی هی دصتم کریو

E A ONE رم موا 

 5۵,۶ E CNS و CE هلام موس ر

EST TAS SOA موسر صوصح هبهععارز داوم ٠,٤١ 

 ۳ ۹: ENN سس موسر ص وصحه هعانص داوم



 یس«عومتیمهت ول اف قوقح 2 ۲

 هدر وصین نع SA E هف رعت نال وع وق وردو هتسهنس ٩۱۸۸د۱۸۸ (۱)

 صوصخاب و رلهدام مهم كا ( ۷۷۱ هفح ۹۵ ) هروک هرهنعاوفلودآ .ردشقا فاشکنا
 ۱۳ ردق هج هدر مدتاحراو هجراخ تالومعم تالاخدا ا سو هحسأ داوم

 ینغیدلوا اح كىەىلخاد ناعونصم هده ساس ىلخادو « یتسهافک هجرد ثموسر هدون

 تاحاتحا هدههنجاتحایدیزآ كنالاصحتساهقمربترآ هلضفیعوسر هدراهدام و .ریرتسوکا
IE OLهیفامعم . ریلبهلوا تانسحمبجوم یدیبز كتهعارز موسر کو باح .  

 اخ ا OE ندنرظن هطَم ات یر

 3 «. روت ولوا ببوصت تقوره هسر ولوعوقو هدصقم هام ز :کلاب

 ها ورصوک نالساب هرکص هنسقحشرب یساعدا كرتغاو هلهجو ییباوروک ندهراع وش
 ا رک نالها کو اکی حیانص .رو هجا دات هل الب دعت

 . راربد هموسر ندیا ماعا یرلک ریو كلالهسا یلخاد هممتم موسر (۷)
 . قرهلوا قرام ك ) . ردرلشمرر یلالصاحوش راتو

۱۹۳ ۱۸۹۸ ۱۸۸۰۵ ۱۸۷۲ 

PIV ۳۷۲ FE \41Y° نوتون 

۳1٤ oN AAS ۳ قار 

 نیست ۷۹ ۷۹ ۳۳۸ ارس ٩۳۵۷

 ےک ااماش ۳ ۳۷۷

 ۹1ت ۷ ۵ ۱ 3

o E SVEN زوط 

 نوکی ۲ ۵۲ 12۵56 ۱۱۱۹

 هاب اه هععارزموسر هسرونلوا رظنف رص ندنسهنس ۱۸۷۲ نالو دوقفم یماقرا قوحرب

 هرابتعا رظن ینساروم قحا . رلکمزال كمالوق ینغیدنلو هدهجرد ینیع كنهيلامموسر

 تابوح زکلای هدموسر صوصخ ههعارز داوم هدیورغ ینکیا هکردیللا
 هدب ورع یاب هکو بلاح . ردا نامت ی ۳۱,۰ هدزوب كن سهموم تادراو دلو وک

 . ردبا لکشت ی ۳۵ هدزوب ل اہ رک تادراو كورعوک لورتپو « هوهق « نوو

 اما هداسال اول ورتپ ابا تابوبحصوصخ کک !نالواجاتحارب یرورض] هدام تردو

 یم ٨۸ هدزول كنم ړم وم تاد رار كررموک [ « نوتوت وهوهق نالوا هدنسهجرد یرورض



 ۳۳۳ و یادراو فیلاکتو موسو كنابنا ۲

Eتادراو کو . رار لک یتیم ا س لا ك: ملام اال کما  

 نالوا مهم كب نوجمایسیدغت كناسناو نرو تالصاح هدتیساق ر ايو رهدزو كنهمومع

 رلهطروع «ربنیب «تاناویح قلباصق «ےرب «یغایدرت «تا «غایهداس «رلهویم «یرلهوم بونج

 هدنزاقوب « ندیا لکشت راب ر نوجا كالهتسا روصو لعا هوالع ید یداوم یک

 . رولوا لاب ۰ ۱۸:۸ ۰/. هدزو بورغ نایدا باسح هرزوا قلوا هدنسهجرد ۵ /

 هلسهماا دیازآ كسوفن هدنتالابا نالا نالوا لخاد هنسهیموسر ۀهقطنم اينالا هکردزسهمش

 ق الهسا هسادع داوم ( ییاهانونام ۱۷,۲ هدن-هنس ۱۹۱۳ 6 ٤۰۹ هدنسهنس ۱۸۷۲ )

 ید ازت كنمومع هافرلکد هدر وص قلطم ا دارو .ردشعا دار یخد

 رترك ودعوا عقاو دياز رب ید هدرادقم ندا تباصا هنشاب سو هدنسهحش
 نوجما قمالک  یتفیدلوا راب ردق ههجردەن هنیکامتسم كنهلام موسر كرکو هعارز
 نوتسبهدنحم قیتستاتسیایلام . رلکمزال كمنا باسح یرادقم ندا تاصا هنشاب سو

 داوم زکلای بودبا فرط رب یهیعاص موسر صوصح هاعونصم مانو ت نالوا موزلم

 كخلروطاريعا كوب ندا تباصا هنشاب سوف قهسربل | هراتعا رظن (۱) یەک الهتسا

 . ردنا نیعل فا هجور ردقهن او یر ندا

NAN AAAS SANS NAVY 

 a OS E تابوبح ۱

 a ۱4٥ >۸ نو ۲

 EDA E AE ۸۹ هوهق ٣

 11۷ ۱ ۷ د لور 4

 ۲۰ ۳ AV ت غایب ه

 ۱۹ ۳۹ ۲ ۳ ا

 ۱۹ 4 ۱۲ ۰. یابد ۷

۸ 7 4 2 ۷ ۱ 

COS ۵۱۷ ° ۳ 6 تاب اونحخ  

 ۹۰ ٥ ۲ چ ا
 1 ° ۲ س هطروع ۱۱



 یسهعو#م یسهتل وك اف قوقح دیه ۳ ۶

 . ردلهملا هتفد رظن هطقن رب مهم نوجا كما ریدق یهداصتقا تیمها هداروش

 عبطلاب ماقراوب نوجا كما ادیب مات رکفرب هدنقح کون کریو نالوا لیمح ام

 ۰ «یسهعرآ كنهک السا ءوق «یدبازت كنهلخاد تالاسحتسا هدصوصخ و . زا تیافک

 هراستعا رظن ید رلادم نالوبعوفو هدنرلتانف كرللام نالوا ثح عوضوم هل زراو
 « تالاصحتسا . نمهللوا حاضیا هلتلوس ردقو تارهاظت یداصتقا یکوب . ردلملآ
 عوض وهی رب OE درلت وب هک روشی راق ردقواهت رب ییئاسم رلتاتفو «تالاخدا «كالمسا

 هدلاح ره ۰ ردلکد لباق كمریو مکحرب یرضوط ه دقح یماسا كنهلئسم هلكمتا ثح

 . ریلی هلبراقج رهجنن وش ندنرظن طق یتسایس کریو ندماقرا نالوا رک ذ هدیرافوب
 ۱9 ی نا رود نو رطن هطق هیلام نينا فرص
 ا یاعااصا هفرعت یسهنس ۱۹۰۲ هدهسادع داوم هاب صوص

 ۱۸۷۲ و ۱۸۸۵ صوصخاب . رد شلوبعوقو دياز رب مھم هدنتفلک کرو ندا تاصا

 ندتفدرظن یو . زایراح را ید اهد دارون هسروالوا هسیاقم هلم وسر یرلهنس

 یعوسر كورموک صوخ هبهک السا داوم نالوا ندههرورض جاوح هکر دامهع وط رود

 هدروصیلقرف ندر ر ی ءعامجا فونص فاتح بو هلاق هک ا لیمح كور هنشاب سوق

 یحاص لاح هافر ندنو یراتشدعم هاب اعو رافنص نالوا دودحم لاح هافرتح 2

 ۱ اد اروم رام اندر دمت یدوف و افت نالوا
 یهبعامجافونص فلتخمموسرصوص هداوم یکونهلهج و ییدتا ضرعهتفد رظذ هاتسها

 ۱۱ )ری یی هدر و صا ا اسوکمت دا هتصخش تورم
 هجرد و كنسهک الا داوم كقلخ نالبتوط عبات هموسر ربغآ اهد هلنالیدعت كوص
 بسانم هدریدش ییدهلدیا لاها كنسهب رظن تلباق و لمح هدفلاکت حرط قحا ییضت

 ندنکیدلدیالالخا ساساوب هلکلدیا عضوموسر ربغآ هوب هبهک السا داوم .ریای هل روک
 ال هرزوا قلوا صوصح هناحا لاح هافر نوحا كحا سسات یهزاوم هدصوصخ و

 ا اس ار کو فرصت ییکرو دارا هطساو
 . ردنالدا حرط

 : ا اد روذع کیا یاهجورب هدهبعارز موسو هللا هللام موسر

 (۱) نات وا حد داوه و 335 هممتم کر ه دلخاد قصت كن هلام موسر ) ۱



 ۳۳۵ x یادراو فلاکتو موسر كنانال ۲

 (« نوو « قار « بارش « ارب هرکش ءزوط ) . رونلوا دیدشت با هک الهتسا موسو

 هنسهچ رد كن هک الهتساموسر یهداخاد كموسر نانلواعضو هایتروص دلو رموک (۲

 فلاکت فاتح و رولوالصاح تاواسم مدع هدفلاکت حرط ندنعیدم هل وا نیصتهدوک

 ینیدنلوا نایب هدهلوا هکنوح . رومهلوا عیزوت هروک هیلباقو لمحت هدهعاجا فونص
 زکلای یعوسر جار . ردیراح یعوسر هفرعت لکد یوسر جار هدابال ا لهجو

 مهنسنجو ع ون یعوسر كلام رره هدنسهفرعت نالا عقاولاف . رددوجوم نوجا رارکراب

 ندموسركسکو نالوا ناست هتابوح - نکل . ردشملوا نیصتهروک هنفرصو لامعا زرط

 كما نییعت موسر هروک هنجو عون هدنابوبحو هدهلام موسر مهم كا (۱) رظنفرص
 یر سنج اشا فر تارا ندنآ لایک ا ی واج ناکام
 یرست كراو لود را را 5 هاست هراس اس

 (!)روسدا نهاظت دیازن رب تا 2 و یدءهدارو هجوم

 كنا فرطرب یازسهزاوم نالوا لصاح ییالوط ندنموسر كورعوک هاتروصو»

 یجرط كنموسر هزاوم دوخایو هممتم موسر صوصحم هفونص نالوا زاتما رهظم نوجا

 هلا حاضیا ینکج هلس هناوا ح رط موسد ى هل هدصوصخو . روقیح هادم یسهلئسم

 رظن یهطق رب قحهلوا رادم هتماقتسا نیعت لوا ند مر لح ام

 داع هتلود اينالا هلیرابتعا قلوا ترابع نویلود قافتا رب ابنال۱۰ ريلکمزال قلا هرابتعا
 صوصخ هننرایدنک هر [ یخد كرا ود فلتخم نالوا لخاد هقافتا ادعام ندراکربو

 هدساقم لو و اهد تهج و EE كوس یک اسورب صوصخاب . ردراو یراکریو

 هدنصوصخ كما سبسأت هنزاوم رب هدفلاکت حرط عون کیاوب (۲) . رابراچ هزوک
 ینسهنزاومكن راهجدو یدنک رلتلودضعب نالوا لخاد هقافتا . رونلوا فداصت هنالکشم
 روم اکرم هودا الا فار ادرار عبانمیدنک ندنراقدلوا روبجم کما نامت

 راتموکح فاتخم یارهلقلوا راکش [یدناع هفلروطاریعا كراك رو و ندنرظن ا یلام

 رود ندنقد رظن یهجو الصا هدنققدت كلام لوضا ابنال | . رامهع زاو ندرلنوا

 نوجا كلم هور ر زاها یرغود هدنتح راک رو ییدرو کلم نانو

 نلیر و قرهلوا صوصخ هبهلحم تموکح هدنلایا ریه ادعامندراکر وداع هفلروطاربع |



ANÎیسهعومج ینهتلوک اف یوتح =  

 امت و و هفامعم .ردنا ناجا قمر دلو هینکو ا ززک ید یراکارو
 5 ك ۳ e EO) “ ۰ ا تب

 . زکجهدیا افتک | هاققدت كراکریو داع هتفلروطارعا ابنالا

 عوضوم هلامتساس زنکلای هداروب هکردیلهمل | هرابتعا رظن هلتبمحا لاک هداروب (۱)
 هب هج رده هشعل تموسر ره هد ته داصقا۶ رخ لماوع هدزاهس كل وص رول وا ثح

 . ودهدنچراخ كزع ددص كتاحاضیا ینکیدتبا رثأت یارجا ردق

 هنویلم ۱۳۵ ) ندکرو زکلای یادراو اسورپ هحنجوم یسهجدو ۱۹۱۱ (0)
 روا اب هفرام نوىلىھ 6 تی ادعام ندرامسز نالوا لاب

 توالت ییاملع یسهتلوک افقوتح یواعم یاملع : یجرتم



 ناونفارد
 یوم تر لاو, رم

 1 : لاص ۱۳۳۲ لولا :: ٩

 تیاغ هدنناقیقدن یامع خم رات «تساسیندلوا شلذآ بیقعت هدقرش كنوئلوبان یجنرب
 ناطلس نوحا رالنامع < تساسو AL . ردا لیکشت ثحم رب زما تربع تراغ < مهم

 ناخ دوم ناطاسو نالوا عطقنم هلبا عیار یافطصم ناطلس بودیا رادتبا هلبا ثلاث ملس
 یسهداعل |قوفیاهد كن ول وبان یک ینیدلوا فداصم هسرود ددح ر نایالشاب رارکت هلا 6

 :اودمایات هققدن هلیجو ره دو ینهمولمم ترهشو رادقا كا هللط تن را
 یی رب كتساس و ندا لکشت ییامز كە رات را رادتمق قوحر هدهلاقم و « زر

 ندنلامآ یهدنقح قرش كنراپانویو ندنلماوعو بایسا كنيرفس رصم ینعی ندنمسق
 . زکجهدیا ثح كجهذب رب

 هس رلرظن هطف یدنک ندنفرط هبنجا ناخروم هصااب ردق هب یدمش < ضهدصقم

 یفد رظن هدنتح یا هجرد كنحمو نالوا شلدا قفد هدبروص فلتحمو و

 قرش كنراپانوب لارنج . ردقعوق هنادبم ینسهقیقح بابسا كنیرفس رصمو كما بلج
 .رالاشاب هغل وا نایاک هدنساسا یرفس الاتسا « ۱۷۹۲ »قرالوا هعفد كالبا «یلاما نر ی



 شهغوجت ینهتلوک اف قوقح >> ۸

 اهد درهدیا كر یالاسا » : هومرام لارنج كنراباو فاعتم یتطبخ ل « نالبم »

 ن . ردشمالوا كلام ءرکف ر هدلوت وپ هسک چیه ردق هی یدمش . CS یراق

 یتیدلوا شل آ دقع هلبا ایرتسوا نکل ۰ ردرادنعم تیغ ید « مکجهرتسوک لاثم
 هدهاعمو .ردناهاظت نوتسب لاما و هلسهمان هدهاعم «(2101100-[071010 ویمروف وماق»

 هلطوب نولونات نامزیرلکدلبا بلط نوجما یرایدنک یهعیسرتازج رایایرتسوا_هدنساننا
 هدقلدووانرا رار هليا رلهطا ونو دیده هلکما عطف ا یرلملهحم و تفلاخم هلتدش

 . یدما شما نیمات یتتیدناع هبهسنارف كنم راهیحان وتشیزوو هحوو « هغراب « هزهوءرپ

 ندنرامرح هدونایراسپ «تراپانوب ندا هبوقنو مکحن یذوفن یهدایلاتیا هرکوص تدم رب
 نداپپ هد « ۱۷۹۷ » و شعد « رولیالوا هدقرش زکلای راقلروطارپا كویوب » هنیرب

 شمالشابکع و ود ینتیرق هلوبناتساو هیاس ودک امالرهشوب هجندبا طبض یرهش «انوقن [»
 هاسهطساو یرلمدا ووا لا اف هتضاقا كتروهج كيدنو « تدایاو . یدیا

 دنسم هج وف ولو ا عورش هثحم ندهطراساو هنا یسا هرلدآ « هغ مقشق یرامور

 لسوتکمروشود هللافغاماد یرانوب قرءهروامد ندترح هدهرلمور یک یفیدپای هرانایلاتبا

 . یدیاشع اعورش هەر اح هاسامانانل ولی رالاو هردوقساوهبنای شاو شاویو شما
 ندا هرادا یتسهجراخ تاسانم ۶ « راووتکهرد » ترانو هدننوتغا ۷

 نونو نوجامز یرلهطا هطناز « اینولافک ء وفروق » : هدیوتکمر ینیدزاب هنارهلاط
 هروطاربعا یدبا هسلک مزال كما حیجرت یر ندرلنو رک | .ردرادتمق اهد ندالاتبا
 روسد « . یدربلک مزال كما هظفاحم یرلهطا و هداعا یالاتیا ( هنر وطارپعا ایرتسوا )

 دوس درو باوج هدلو وش هنسیدنک هلا قوشت هدص وصخ و ینرابان ون هسیا نار هلاط .یدا

 یآ ا NEA هنانودک ام « هناتسلاتوت «هفلدووانرا یشر چیه نوجا مزب » : یدیا

 . «زامالوا مهم اهدو رادتمق اهد ندقعآ مدا رب

 رازج هصاحابو یعاضواو لاوقا كنیرلمدا كنراپانو و یسهدهاعم ویمروفوساق

 یسع ولواقیوشت هتروهمج كرامور هلقاما ههسنارفو طض كنلحاوسهزموءهرب هلا همنانون

 نلک هروهظ «دهسلارف ردق هنامز وا . یدبا نا هشیدناو تربح راحود یهباعتلود

 شمروشود هشالت یتراتلود ابورو | «همولعمتاعوقو ندبا بقعت ی او ربک لالتخا
 ۳ تفح یا مال لاو برج هدنننمرا هراس لود قوحزپ نا هنا فو
 سکعلاب و شماتا ریت یهاتسود تساس ییدلبا بقمت هدنقح هسنارف لوا ندلالتخا



 A مت یس هیقیقح بابسا كنب رفس صادر اپان وب

 ییدردنوک هلوبناتسا قرالوا ریفس كناریدم تیهقرهبناط لوا ندرلنلود رئاس یتروهخ

 : یدالبم » هدرا ( ۱۲۱۰ ) هلآ املاراشم تموکح هاش وشت كن مابود ر وا لارتح

 یمظسو قسن كنسودرا ا دقع هلس هدهاعم ر یفادو نخ ۹

 . یدبا ملا هلاوح هرلملعمو ناطناض زسنارف ییصوصخ

 نکیاهدکعووک هتقافتاو هفاتسود كن هسنارفیش راقه هرت اسلودهت روصو ها ع تم وکح
 هداتناوت یدل یوس هاش لیدو ا فرو ده تا تا یک

 لصاوهب یاعبابیربخ ییدلبا سن ودرار كو وو اعانودر مج هدننامل«نولوط» كنراپان وب

 كامو ارظنهرارب ینیدلوا شع |هدلاهلسهدهاعم ومر وف وماق الابهج ور كول وبا .یدلوا

 .یدلوا هشیدا بجومو رطاخدراو لوا كا لاحا یلوا نوا یسالتسا كغلدووانرآ

 تناودیالکو هلکشروک اا یری هرضنكناعااود هدنسه عمه لار رو

 هناکرادن ضعب ندفرط رب هلفلوا بلسنم تبنما ندتروهج هسنارفو . یدنرا یسشیدنا
 ترونص هراتلود نالوا قفتم هلب) یفانم كنهلعتاود ییفانم ندفرط رکیدو ثبشت

 هلتهج ییدللا حضوت زونه هلئسم طقف . یدئلوا راهظا هناراک داحا "هلماعم هدهامرحم

 . یدلیا ررهق یسمالرو هتشررس یخد هرازسنارف عطلاپ

 كطاطحاتلعنالواضراع هتل وددوج و یربندندم رب یراترضح ثل ان جاسناطلسءدانباوا

 فاعتمی راهدهاعم شایویوتشزنال وادقع هل رل ودهسورو ایرتسوا و شل وا قف وم هنصخشت

 هدنابرام ندیاجاتنا ین هروکذم تادهاعم هاشداب ترضح .یدباشل |لسوت ههم ومت تاحالصا

 ندماظتنا كرك اسع بس هتسمامهللدباهدلا تق ومر یلساسا امغرءراقل راک ادف نانلوا راتخا

 زاسهراج هرانوو شمروک ینغیدلوا ینلقوزو كنسهلامو هرادا روما كتلودو یتمورح

 ثبشت یخد ههلامو هیکلم ریادن ضعب قرهالشاب نده ركع تاحالصا هرزوا قلوا
 راکفا نالوا لتخم یرلهصخش عفانم هللا تاحالصا هلاراتشم ناقاخ . یدبا شا

 «روینولوب هدنسوشراق تالکشم عاونا یرلکدلیا عاقا داراب رحیکیو كاتا .هقیتع

 زارا تناتو منع هدنسهبنم یسهناهاش تابا واع نوجما كم ماحتقا یرلنو نکل
 تسد رز كنس رلکبهرد ماطر رار قوج ر :یدباشوشم كيیلاوحا كرلهرمشط .یدرویمهدیا

 . یدبا شلاق هدنیلغت تسد كرانمهلوک ماطر یخد یسهعطق رصم یکینیدلوا هدنرامکح

 تکرح ند«نواوط » هلاراشمو یدلک هعوقو هدنامزر هلو یرفسرصم كاا و هتشیآ
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 ودرارب [۳] كلشک كسب قرق هرکوص ندکدلیا طبض هرصاحاب یتسهطا هطلام كرهدا
 ندنناکرادت كنرابانو هنن تموکح هکرد راکذتو دی نایاش ١ یدلبا البتسا یرصم هلا
 هبردنکسا هصاخاب و كرصم هدالکو سلحم نالوا دقع هدیلاع باب هلغلوا كانهشیدا

 راردیاشحوت ندناکرادنو یی راتم ]لوک رصم هدهسِیا شعا ققح یوجو کت كطامدو

 یرللدا هاک | ندلاح تققح كرلنو هلىمانعا زوماق را رم ا لوا هلسهظحالم

 یسلدیالسوت هنسارجا كلهمزال یادت هنیرزوا بلط قجالو عوقو ندنرافرط یدنکو

 كنراپانوب نکل .یدیا شمنلق مازعا صوصخ رومأمرب ءرصم هلدصتمویو شهلوا رک ذت
 لصاح هرم رب ندرببادت نالوا ذاا هدلو و یشراق هنن ا ارجا تعرس و منع تدش

 نکیا هدلوب رومأم نانلوا مانعا ءرصم ندنناج یلاع باب اهد . یدیا یسط ینجهمالوا
  یدنا شنا تلصاوم هلاحاس هردنکسا ترایاو

 ینکجهلک هرصم هرکوص ندالنتسایهطلام كطراپانو هکردراک ذنو دقنایاشیسادوش
 هدهسیا راشمارا یتساعانود زسنارف كرهلک هب بردنکسا هلا امان ودرب كوب ود رازملکتا ندا نامخت
 ۲ او ا عراق ےک تل ابا رپ یرادضقمردقهرهو راتمامال
 مرکدم دیس کک ندنفارشا هیردنکسا ندیالج هبهسیسدرپ یدافاوبهدهسیا راشعا
 كرادت هریخذو وص كرهدیاهبوستیبلدب كرلزىلكنا .یدیاراشمامهروک هلماعم نسحندنفررط

 كنبرایدنک یکینیدلوا یرلشیا هداروب كرازسنارفین دیراتشتنالو عوقو هرزوا كما
 كنویو شادیا در ندنبناج هدلب نایعاو مرک دم دیس هلبباوج یرامتِک هنیراشیا یخد
 .یدیا شلوا روح هتملجا هزکد هرزوا قمارا یرلزسنارف یساعانود زیلکنا هتیرزوا
 ضمب هلهجو یتداع كرهلک هیهردنکسا هلساعانود زسنارف هرک وص نوک ترد تراپانوب
 . یدلا ملست یرهش بقاعتم یتامداصم مثاط رب كجوک هلبا هبهاو دعاومو هبذاک تاناس

 . ردیللدر كيواخر ییدرتسوک هدنصوصخ یییادت ذاخنا .اتیلاعباب رانامزوا «هعقو وب

 ندنلاتحا یضرعت زسنارف رب ہلا هنکع تعرس یرومامو نابعا هیردنکسا هکقو ههش
 یساعاود زلکنا «یدبا هسلواشمناق لسوت هریپادت ضعب قوحزا و شلدیا رادربخ

 قجانولو هدنهاکشیپ هبردنکسا قرالوا لوق نسح رهظم هدر قجهلوا لاقثتسا راجود
 یلودای هكرهدبا بیرخت ًابنق ایو ًاماع یرانآ هدنکیدلک یراک هلقنو یماغانود زسنارفو

 هدرادقم یلک ینسهبرکسع هوق زسنارف هدلاحره ایو كجهدیا صالخ ندهلاغو نوتبسب
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 . یدبا قجالوا مداخ هسدنازت ثتراهراح و دما هعفادم هلروصوت كردیا صدق

 ناخروم لواندزمنا مالک لق هنآ ارجا یهدارواو هنسالبتساو طض یرصم كنراپانو
 كما شرمشت زآ رب یلماوعو بابسا نانلوا ریست قرالوا یقرف ندنرکیدکی ندتفرط

 ارجاو سر ندنفرط تراباتو ا یرفس رصم : را ربع نددناف

 ةمشعش كنولوانو نالوا نارمکح تقولوا هدهسنارف یرفسو راخروم ضعب .ردشلدیا

 Directoire» jly» دم تابه نانسیا قمر دشالفازوا ندهسنارف ینسیدنک لر هم هکح ینلاقا

 یرارکید .رارونولوب:هدنسهعلاطمو یأر یتیدلوا شمر دتا ارجا هطرایانو بو شا بدترت

 هلتبقف وم هدرازکد و هدهرتلکنا سف هليا رازلکنا یسیقیقح ببس كنيرفس رصم هسیا
 ار هك ىلو دنهو لاغشا یرصم كنراپانو و نارذم تاح نامالوا رداق هفمشارغوا
 نامرد ینغیدلوا ترابع ندندصقم و رکف كما دیده هلروصو یرامصخ شهدم كا

 هدج تاققدت هدیابو كرك ندنناعلاطمو راکفا زمکیدتا رکذ كطرابانوب كرك .راردیا
 هللا تاوذ ندا لکشت یاربدم تابه و ندنراث | كنفلّومو نخروم شعا ارجا

 یرفسو كطراب اوت هسلآ هحش نالوا لالدتسا ندننادافاو تارطاخ كطرابات وب تاذلاب

 یاربدم تأنه هلق رافم ندایوروآ و یسجنرب . ردسهضق یبدلیا راتخا هلدصقم ییا

 لارنج ر هدنسک نو وا هدیراتعم و نالوا قم ندرلتاقووآ و ققارب هدتعضورب لکشم

 یسلوا طقاس ندهماع هجوتو راجود هتیبولنم ندتیولغم كنهروک ذم تائه نایمنولوب
 کما سسأت هدقرش - : یسجنکیا ؛ كم هراک سار كرهلک ههسنارف هنرزوا

 كنوئلوبا یلویق كس یجنرب ؛ قم | یناع كليا كنلروطارپعا مظعم ییدتبا روصت
 تاذلابو هلاح تقبقح ببسوب هدهسنیا رولک چوک عبطلاب هجرلنالوا ینافرعو اهد نوتفم
 كنهسنارف [ كطرابانو ] كنا » ۰ رددیژم هدهلیا تاعوقوو قباطم هتافارتعا كنوئلوبا

 زاسود ازان دنا یونع كنسیدنک کنارم تایه نوا

 كنوئلوبات ] - یدیا رولک مزال یسعا هجوت هنیرلقارباپ هسنارف كرفظ هلسدوعو یىل وا
 هليا هلع تلود نوجما مزل رفسو » « [ - ندننارطاخ رتفد نالبزای ندتفرط نارترب
 ینسمشالقازوا كلزعرکسع هدیزکكيب زونوا هلن رللارنج ییا كا ندهسنارفو جاتنا فرح
 یو ولرهب وهرال نالوالخاد هاریدم تاه مدنساتنا یرفس طم | د ردکج هدیا مازاتسا

 « - [ یزوس

 ینغجالوالمالثان هنیرزوایملوا راتفرک هتپ واغم ندتبولغم كنارړدم تانيه «كطراپان وب
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 نالوانایلاتبا لصا نع نکل .ردتناهارب یشراقههسنارفعبطلاب یسع اتکرح هروک اک او باسح

 رونولوا لمأت کج هلال وا طوب مم هننطو و هنغا رپ وط هسنارفهبن مهن كا(هنراپونت وب) ىلەقىسروق

 هسیا زونلا هتقدرظن یسهناصیرح لاما نایاب و دح ی یتیدنوط هدنقوف تشه كپلاراشمو

 ۱! یاس فاصو یولع كنوتغنشاو ر هد « ا » .ریلشالک | هلقلءالوق رکفو

 او رادتفا یهاح صرحو لوکشم یطاتزا هطو ردام یک نو وات .زامهنولوب

 «نوئلوبان . یدیا یعیبط كي یسلوا تک الفر, نوجنا هسنارف كمدآ رب كوبوب هدنسهبنم
 هسنارف گكرهمهدبا ناکسآ نامزر چیه ینسهاصیرح لاما ناروواف بوصاق یتسیدنک

 یتسیدنک مه کا التساو حتف کلام قوتحرب نایمالوا لباق یسهراداو طض نوجا

 هل دع و ه رادا ترک هلاراشم ا 3 ردشعا فارخ راحود ی هس ارف هد مهو وح

 رادتقا یيدرتسوک [ ردقاب مولا هدهسنارف ها تالیدعت ضیب تالکشتوا ] هدهلامو
 ه هاقو یه ندقلوا بولغم هاماو صرحو لامعتسا ن > هدصوصخ یه ییهداعلاقوف

NSكاو كوو كا زس همش ك. هساارف هد مهو علام هرات الف نک هتساب م  

 نالوا شمقح هب ادىم هلا قمشد راح « هلا هراح نکل . یدرولوا را مرت

 روب کما بوق و مک ینعقوم هایتروص قمشیپراچ و كما برح ةایلامادام تراپانوب
 : هددص مهلک هسیا ه یه . ید هدننظو رکف یتیدل وا

 مدقم ندنرفس رصم كرك تداپانوب . ردصطق كيو حضاو كب كلذک ببس ینکیا

 رد قد یو تب نامز اا روطارعو شاب بفاعتم یرفسو کو
 5 ۱۷۵۷۰۰ ردعمامهلبا رظنف ص ندنرکف یس قلدوطاربعا هدقرشو شعوشود

 لمأتیشا نکسن هداروا یتسهناصیرح لاما و ll ق 2 0ا ىر ندا
 هدالاب یراکفا یهدنساننا یبالتساو طض تس را هظا نا وو الاتنا . یدیا ہدکملا

 لئاقهفجالوا ماسقنا راحود هدسرق نامزرب كنهبلعتلود هدنشرات وا ترابانون ۰ هلدروک
 . ىدا رود « زىم لا یزعهصح ندنکلام كلا ايو لعا هظفاحم یتلودو ای » هلغلوا

 كنبرامرح هلقحاب یغیدلوا لوغشم هدایز كب هلبا صوصخوب كنبرکف هدنتدوع ندایلاتبا
 ردهدقملشالک | ندنراهدافا

 هد ا تعلق نیا دنا ے2 ند ےن صرح كپلارا شما تراباتوب نهسوا

 یهو هسلارف نارهلاطو روزای یتغیدلوا نوح هما كعا افتقا هنر درک

 هصاخابو كراناتسرخ هدقرش كنآ هدریدقت ییداریو همزال طئاسو هنوللوان ندنفرط
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 كلارنجو رو دیا هوالع ینغجالوا لباق یا لنکشت تموکتح ر هاواسم ارابور
 رءهدیا زکر هلوبناتسا مهو هامور مه ینغارباب هسنارف ك مااراشم «ناتنوف ندنراتهادم

 بجعت نایاش ىسملا بیقعت یرکف كملا ابحا ینفلروطارپعا برضو قرش هاتروص وب
 . یدرویعا بیذکت یو تدابانوب نامز ییدلیوس یینجهمالوا

 كجا تکرح + یک لار و هدالا لع هرکولس ندارم یا و
 هجو یرظن یرغود هقرش ندا لکشت نیمز رب دودحمان هللاما دودحمانو رومهتسیا

 یروصت یرفس رصم هدنسوتسغا ۱۷۹۷ و . یدجا هنارب هلاط یرکف ۰ یدیا رويدا
 همدقم رب نوجما لاصیا هلوصح زبح ینلاما یهدقرش هنولوبان هدلاحره . یدلک هدوجو

 کلام عسوت هدایقروآ نوجما هسنارف . ردشلوا نار هلاط نرتسوک یرصم ءرزوا قلوا

 عیجشتو قیوشت ینوئلوبانو رویبدیا بیقعت یسهقتل وب تاکلمتسم ناربهلاط نامروک ناکما
 .رولوا ناتسم هدنروصر حضاو تیاغ ندننارباخم كنار هلاط ءصوصخ و . ىدا رولبا

 :یتسایسقرش كد ول وان ) وی ردندراخروم كوو ندا حم ندنسهفرش تسایس كنو وبا
 یسهیمومت یایاجس كتسابس زرط ییدتبابیقعت كنووپا ( هدنرآ مانو وانو ثلاتملس
 ندکدلیوس ینغیدلوا راکفا مه ًاماع هلبا [**] لادناورهلا و [*] اووژرو لمآ هدنفح

 عوضوم تدم نوزوا هدهنو هتتیمیمص كقافنا هلبا راسکل | راج كنوئلوان هن هرکوص
 : رولیوبس یعیدکوا نما هشادح. كنم ین ا تم وا

 یننیدلواعنق هنکیدتا اوتحا ینسهبرکفرارسا نوتوب یدنک ی سهقرشتساس كروطارپعاو
 چیه كىولوبا . رولا هوالع ینغیدلاق حضاو ربغ و ممه كتساس- قرش كنول ونابو

 "یشرپ هقشاب ندجایدموق ر .دصوصخره كنسیدنکو ینکیدلروک ییمیمض هدششرب
 .رلردیا كلارتشا هننرکف یسالواتیمیمص هدنقافنا نالوا ارا هتلا رانلس یتغیدلوا

 مممكنتسایس قرش كنولوبان  ردققدن جاتح اهد زا رب « وب هجنلک هاعدا ینکیا

 ینامزوا كقرش هصاخاب حوضو مدعو تیممم و . ردیغوط یفیدلوا حضاو ربعو

 نما تسابس رب یعطق . رولیروک یعسط كب هسیا روللا هتفد رظن لاح شوتمو كوکشم

 - ارظنهلاح ینامزوا كن هللعتلود - هدقرش . رولبدبا ارجا هدنرزوا نیمز رب مالغاصو

 رک نکل . یدبا زامهلوا ردتقم هلس هسلوا شمهتسیا نوش ات هنقعآ تساس رب هلو

 یخرات هبنجا تسایس - اوژرو لما []
 ردناسکلع یجنرب و نویلوات - لاداو ربل ۲ )۳
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 .زامهولوالوبق هروک هزمنظ یرکف ینیدلوا یدج كنوئل وبان هدنسهلئسم یمیسقكنهلع
 ۳۳ لو سیم کو دعاوم نالوا رکی دک هد هلم مسقت و كراحو نوئلوبان

 دزاساحییا هاسهناماعرسعت «لاحو هدهسٍلایراع نده - هلهحو رک دا رخ هدن راق وب

 ۱۳ و اور اایرکیدکی كزادیکع ییا مو ندا اوا ی
 یهدنتح یمیض كنهیلع تلود كنولوات نکل . ردشنم ندنراملو هدنلما كما نیمأت
 تالکشم عاونا ینیدلوا فداصم هدصوصخ و قحن او ینیدلوایدج هدنناذ دح یرکف

 . ز هدنداقتعا ینیدمالو ناکما هبقعت یتساس و هدبدایم تروص هلباسح علاومو

 هدنقوف قوج كي كنبرادتقاو عسو یک نوللوبان هکردراکذتو دق نايا هدیساروش

 با اپوروا نوتوب ناه هدنامز یتبعو هدقمریدلاص هفرطره بویلسب هناصیرح لامآ
 عبطلاب یبقعت تساسرب لماودو مظتم هدهطقنرب نوجمارادمکحرب نالوا هدقمشارغوا

 حاضیا ببس مهم یکیا ندیا قوس هنیرفس رصم یراپانو هللروصوش .یدزامالوا لباق
 -دلرهدبا فرطرب ینهیرح مییاقو- ندننآ ارجاو تاراضحتسا كرفس هرکوص ندکدادبا

 هنسرلکدتبایعاسم كيرمنت هلن دوصه كنار هلاط هلطراپانوب هصاابو هتهج ندیاقلعت هتساس
 هدهرص رب ینیدنلوب هدیرح لاح هللا اپوروآ كنناریدم تابه هسنارف : )مدیا مالک لقن

 ندنرظن هطقن رسنارف فرص - نوجا نار هلاط «كمقیوشت هنیرفس رصم یطراپانوب
 هدنتسل یسهداعلا قراخ یاکذ نکل . ىدا اطخر زاعلوا وفعو كوو هتلا  یخد

 ددر 5 هدصوصخو < فامولید زرسلارف روہشمو نالوا مورح ندهقالخا یایانم

 هلساعود قرش ۳:65 یسیور لاربما هاتتفاومو نذا كنار هلاط « تراباو .یدعا

 هسنارف نالوا لوغشم لا هیرح تاکزادت یشراق هبهرتلکناو . یدردنوک هبهطلام

 . یدلاق هدنح وا هطلام ردق هنطاش ۱۷۹۸ لارمآ قرالوا هتفالخ ینذاو یار كنتموکح
 یءدقح قرش نکل .یدنآ ندنزو یکسامیئراق هناردم تأه طرابانو شاو شاوب
 یرصم «كعا برح هدنروصر نیما كا هلرازبلکنا .یدمنا تح اعطق ندنسهساذ لاما

 رولیوس ینغجالوا لباق هلسروص كما عطق یراتسانم نالوا هلا دنه كردیاالبتسا

 . یدتا تئواعم هطرابا وب هدص وصخ و نار هلاط .یدرو ولوا قفوم کت طتد یزوسو

 «ناریهلاط هلباتراپانوبو روب ولوا تح عوضوم یخد هدنشناد نمجنا هسنا رف یرفسرصم

 قوچرب هنلاع نفو كج هدیاریونتینایند » هرفسوب كرهشوروک هلرالاع یک هللورو ژنوم



 rio & یس هیقیقح بابسا كنيرفسرصم كنراپانوب

 یکه نوئلوبال هفامعم . یدرارویبربو راسوس قوجرب ود « كجه يليا عیدوت نئازخ
 نانلو هدهسنارف ًاتوذأم بولوا یسولسنوق لارنج رصمریارب هلکعا ماود هلافعا هلتروصوب

 یرفسو روسدیا ققد یرلهژور یسا قلعتم هنسالبتسا كرصم هلا 0 نوللاغام

 نالوا شمزایرلءهرطخ قلعتم هقرش هلیناونع « یریموق زکد رلهطا » هرزوا قمالرضاح
Comeyrasهنققدرفن كنار دم تابه یسهلئسم یسالتسا كرصم .یدر وبدا مانعا ی  

 هنلح كشيا قرالوا قفاوم هنسوزرا كطرایانو یسهلخادم كناربهلاط هح ولوا ضرع

 قمالهچ راپ یهبلعتل ود «دصقم که دنرفس رصم امر هنیراکفاكهلاراشماربز .یدلیاتمدخ
 نوجما هسنارف نالو هدیرح لاح هلیابوروا موم .یدرویلیروک هدنروص حضاو یتیدلوا

 راینانع صوصخایلع ۰ یدیا نابع كب هکلهت یهدکمریتک هدوجو اهد نیشدر, ندیکی
 كناتسهل .رایدا شا تنواعم کا و شاتکرح هدکلرب هلباهسنارف هلتاعفدردق هنامزوا

 كما ماق هبیرخت ییهلع تلود هدهرصر, ینیدلواثحم عوضوم یسلربتک هدوج وندیکی
 رادتفا نار هلاط .یدروموشود یراتهجو حمب ناردم تاه EN یگ غوط

 یشراق هرلکرت كطرابانو .یدلبا ناکست یبراهشیدنا كتبه كرديالامعتساۇس ینمولعم
 ینکج هديا برح یشراق هرانمهلوک نالوا عطم هرازبلکناو یصاع هبهناهاشتاذ هکلب «لکد
 ینرانالای و كنار هلاط .یدلیوسینکج هدیاالتساو طض هنمان یعورشم بحاص یرصمو
 بام ی امناد ید طراپانون نامز یکیدلیا طلستو ضرعت هبهروسو ییدتیا طبض یرصم

 ةنبزخ یسهلبج تراظن هبجراخ یلصا - هکهقیلو جردنم هدینآ . یدروییروط بولیوس
 : ردبا لکشت للدر, رادضم كيو لزوک كي هننار وزت كطراپانو - ردظوفحم هدنقاروا

 [ یآ یجب كن هتسهدننامز ییدوهج هسنارف ] مامو: ا یاکدارق هفای ( هجرت ) زونتا ۹

 ماخفلاءارزولاةدمعو ماظعلاتالولارخف یسلاو ادص ند «تراپا و» لارنج نادناموقشاب

 هاشاب دا

 درط (ییلاع) یرلکولع مهناکی دصقمو یمغیداع ول والصا هدننین ورکف كم اب رح هلکز س
 عقاو هزمس ۰ مدریدلیب هللاعفد هزکفرط ور, ندلوخد هرصم یتفیدلوب ترابع ندکما
 ریدشالقازواندندودحرصمکب میهارا .زکیدهمریو باوج هنیر چیه ندع افیلکت نالوا

 هوش قاب یلوب « زس . مدیشمریدایب هزکفرط ینفیدلوا مزتلمو بولطم هج زکهم
 ره یزککجهږک هرصم .زکیدریدپاب رارابنا مسج «زکیدردنوک رکسع هیءزغ نوسروط



 یمهعومب یمهتاوک اف قوقح 3 ۲

 ( تعاس) خسرف یتلا كنهرصم ُهطخ هققلاقو . زكيدليا نالعاو رشن هدفرط

 التسا دصقم هلیتروص كأ ماا رکسع كس ییا هنسهعلق شیرعلا نالو هدنسیرجما
 ینرحزککیدنوروک رو ریدشارا ءهدنب هتیرزوا كلوب .زکیدلبا رادتباهتسارج اك زکیراک
 یرلقاحنسهفایو هلمرهزغ .مدلوا روح هتکرحندهرهاق نوا كما ارجا هلکرس تاذلاب

 فرح نیناوق .مدتبا هلماعم هتورصو فطل هرانالوا ملست اکب ندزک رک اسع . ردهدمدی

 طقف . مکجهدبا تکرح هنیرزوا اکع ابرق . مدنارواط یلتدش هدیشراق هراندبا لالخا

 ةممض ؟ رده قلاس هجن هکمکح هعاخ هنیرمع هه كلهنس چاق رب كرابتخا رب ید اط

 قح بانج هک مادامو ؟ رولوا یتسها هن كرب قلخسرف چاقرب هدننای كدالب مکیدتنا كلام
 «لکد یشراق هسانداحا زکلای "الاثما هقحیانج هدنب «یدروس ناسحا رفظو ترصق اک

 مشد كرلکولم زس مادام . مرتسیا قلوا قفشو محر یخد یشراق هنادعاو رب کا

 هدزکمکحتح .ردقوب یتیقح باس هدچبه نوجما زکلوا مشد مت هدلاحوا « زکید

 همتحهرتادم ردشملربا هلرالوج مساوكيو یراقاجنس هلمروءنغندرصم «یضارا نالوب
 ردقهن اهدو شعا قلانف ردق هرس زک هسرولوا یتمشد كرازیلکنا هلرلکولع وردیا عوجر

 اد د کا . رکسررو کلا هدنسنوا مهنیا دلو ردتقم کا یلاق
 کن هلمدآ رب نانو ا یهما تحالص ندزکفرطو نالوا فقاو هزکدضاقمو

 ۳۰ سر تا تفرقه را قاب ضاتاب مو .نکیردوک
 یتوک یجندردیمرکی كلاحرہش .مدتبارصا همهیرح ناکرا ینلاصیا اا

 . .ردمزال غلقلوا سرتسد هزکباوج لوا ندروک ذم موب ,ندمکجهدبا تکرح هتیرزوا اکع

 تراارب

 «ناریدمنالوا ناما دلو و ندنفرط نار هلاطو نالیردشقص ندنفرط ترایانوت

 E تماس هنر ت هتسارخا لرفس تفاهن
 یشراق ههرتلکنا » هدفرظ ناسنو ترام یسهنس ۱۷۹۸ ۰ یدبا شمالشاب کلدا ریودت

 هدسیام۱۵ اعانود . یدنولوا لکشت ودرا ر هدنولوط هلمان یحانج لوصكنودرا نالوا

 یهود اتسا اع نکل . ینلبا ج

 بانک نع یر ذ هدالب كاوئرو لا نالوا یذخأم.هحیلشاب كنالصفت و
 هدهلوق یدب تامولبید زانروق نديا ریدق لزوک كب ینتقاع كشيا یک یکیدید هدنیف



 E یس هیقیقح بابسا كنب رفغس رص م كتراپانوب

 نالیتوط یلزک ینیعت هننرافس لوبناتسا كنسیدنک . یدرویمهتسیا چیه یللوا سبح

 یدلیوتس یعجالوا یلاکله هلعءانن ییکحمدنا مارا یسمتح
 «یسالتسالرصمقرالوا ندا رغ كتنهذزسنارف زکلای .یدلبا حیجر یتلاق هدسرابو
 یک شعا زا لکت لقتسم بس رب کا برح نالعا ههسنارف نوجا هلع تلود

 یلطابتحا هدنتاسانم نالوا هلرامور هشرومأم زسنارف نانلوب هدنراهطا نانوب ناربهلاط
 . یدلبا افتک | هابا هصوت یماعا بلج یدح كرلکرت قرهنارواد

 هدرصم تراپانو نوعا كمرتسوک باوص نراقم یرارق كنار دمتأه « ناز هلاط
 دادرتسا اح هشامع تموکح یی رف كرهشرب یراما ود زسنارفد لا رو

 كطراپانو زکلایو فلاخم هنسهیققح عفانم ك هسنارف هکویلاح .یدروس دیا تحت ندن رلکچ هديا
 هدهسیا ضهسدهنناروصت كار هلاط حنطلاب یرفس رصم و نالوا قفاومهنسهباصیرح لاما

 یسالبتسا یرصمكطرابانوب . یدعالصاح هجی ر قفاوم هن الوقت -یدیاعنام اکوت یساکذس

 برحنالعاو هسناستارک اذم ندیانایرج هدنسهرا یراتل ودایوروا هل اهلعتلود هسرزوا

 م یینکیا حیاقو ندیا نایرج راد هنصالختسا كرصمو راقافا نالوا دقعو

 . ردقجهلوا قفد

 یسایس مسق اروتقود یمهتلوک اف قوقح
 یملعمیناععویمومع"یسایس غ.رات

 و امر



 ندنرظن ٌهطقن تسایسو خ رات

 [ ] نیارفلوچ

 یراقفتم هلبا هبزکح لود هدهرغلوق رب ندا داقعنا هدنرهش ( دسهرد ) هدرانک

 -نیزسقلوارجنمبهلواقمرپ یمسر میطلاب_ندننانسحم یسیسأت یداحنا ءلویموکرب هدنسهرآ
 0 ا هه هم ینا شلوزوک هدئداوخ یاروآ ییدلها تش هجن هدا
 كب زرسهیش « قفد ند هطق رب ىلع ندنکیدلبا ضرع تیمار كونو یداصتقا هد مه

E 
 هدهرن نامز هن یلاثم زراب كا كلوب ؟ ردکعد هن یداحآ وص وک دوخای نیارفلوح

 یرلساسا كنبارفلوج ؟ ردشلوا رجن» هه تیاهن «شمک ندرلهحفص. یناه ءشمالشاب
 كوع وک ؛یدا شعا تلاعفیارجا هل روصه نارفلوج ؟یدرلمک یراوضع ؟یدا هب

 هدلامو داصتقا لع ؟ریلبهدیاضرع هبسایس جان یک من هروک هب هفت تالاعحا « یراداحا
 جات یک هن هدنلخاد طلارش عونتم « نیارفلوج ؟ردراو تاعلاطم یک هل هدنقح رانو

 ی ؟ ردیا دلو هیداصتقا

 «تاعبتت کهدلوب وب .ردجاتح هناشقانموتاققدننوزوا اوج هکرالاوس قوجرب هتشيا
 قماماقج ندنجم اهل الاقم رب هج دا ماظعایشیا طقف .ریل هدا لکشتنیمز هرئار كوب وكلب

 لئاسم هلروصو و یندرس تاعلاطم ضعب یعومع لمم كلیدمش_ دارو زب هلسهشیدنا
 . زروالو یلاخ ندهداف ینجاتحا نیمطت كرونم فنص نالوا رادهقالع هه هصزور

 یهدنراهرا یدنک ندفرطرب «رانلود ندا دقع ین آ هکردهلواقمرب ءیداحنا ءنورموک

 هدنمهکرون كنهلکوب .ردنکیمندنرل هلک عامجا «داحنا ۷۵۲ذ» « كلورحوک 2011 هال [*]

 يب (61) و (ف) ی (۲) یک هدهجالآ . مرویلیب ینکیدتا ممعت هد ( نیارفلوز ) هلتروصت
 زسانعم كتا لوبق ینظفلت هجزسنارف قرهقارب یلظفلت هجنال ۲ ك (2) هدلاحزمکیدا ظفلت هد(یآ )
 هسزالوا چیه طقف .ردلکد هد (چ) مات فرحو اعقاو .ردیرغ هد(وست) هجزب .ردکرک هسلوا

 .ردنیقای اهد زآرب ند (ز) هبقیقح ظفلت (چ ) هجفیفخ



 ۲۸۹ و« نارفوخ

 - یک شعا تلودرب یسهلج - هلبا الا ینطوطخ اورم رک وارد یه هدنرزوا دود

 < رانوب ندفرط رکید «راردیاراما هعتماو لاوما عناومو موسرالب هنکلام یرکیدکی
 ههدنجا هعتماو لاوما ینعی هدندزوا یرادودح نالوا هلراتلود نایاع ولو لخاد هداحا

 . راردیا قیطت یموسر نیع یشراق
 هحاسكرات 1و ضرعیتهام یراهدهامم تراک ءدهقلطم تروص ی راداشا ور

 «یرلیموم لا كن را هدهاعم تراجم رلنون هک ریلبب هاش د .راردیا دلوت ینیجشاتن مهملا هدتسایس

 .ردکعا فلات ی راه داصتقا عفانم كرلتلود «یشیا كنبرل.دهاعم تراجت .ردیرلیوق كا

 «یرلداحا دلو صوک .ردیا دحو و جم یفانمو هسیایراهدهاعم یداحا او و

 دا راتل ود بحاص هتنطلسو لالقتسا یتح رود هسنل اب هدنځ رات هل ود تالماعم

 (نیارفلوج) هدوا «ردراویلاتمرپ زکلای فورعمونیعم هما كنم رهلواقمیداحتا كورم وک
 دنا تح ندنسخگر ات لماکت كنو هدصا لوا هد . هداه دورع 5 نا قتل

۱ 

 هب ابو ۵ یرکف ی راقم تراجو وص وگرب ES فلت كناسالآ

 ۱۸۱۵ نار رح ۸ راد هنللکشت كس وسار دهم رف نامرح .رالشاب نام
 كب (تەد) تروفشارف «رلتل ود ەرەدەف وق » : هک یدروسد یتسهدامیجم ۱۵ كنسهلواقم

 یمهرغنوق هنایو كننابسانم نئافس رسو ترا هدنسهرا یراتلود نالا هدنعاهجا كليا
 یفح تارک ادم یارجا هدنفح یطظتت تروس اهفوت .راساسا نادا و9

 - هدهفل وقرب نکا ندتلود زیکس زون وا یاینالآ «یلادهاعم ٥ ۳ « راردىا هظفاحم

 هلط وطخ هلورموک قوحرب ندفرطره بود زکس زوواو . یدروسوق هللاح نوار

 تالفام لاحو . یدکلام ههم وسر راودو درد یر ندن راد یر یهو طاحت

 كناینالا .یدیا هدکعا جاعزاو قیضت هلبا عناوم قوج رب هدعدآ ره ینبراجت تالدامو
 ۰ یدروسدیا مازاتسا یوم فالتنارب هدننب رانو یسهبداصتقا عفانم

Article 19 - Le» états confédérés se réservent, dès Ia première [*] 

réêunion de la Diète de Francfort, sur la maniére de régler les rapports 
d'après les principesدام  de commerce et de navigation d'un état 4û 

adoptés par le Congrès de Vienne. 

(Clercg_Recueil des Traités T. II p: 566} 



 یسهعومم یسهلوک اف قوقح دیه ۰

 هدلخاد نونتسار هدهقوق یتموکح ( داب) هدنسهرغلوف ( داتشلراف ) هد ۹

 .یدبا شمالوا لصاح هجر ندنوب هدهسیا شمنولوب هدنفلکت یسیسأت تراجت "یتسبرس
 1 ندنعاضاو تا بابرا [ ] ( تسل قیردهرف ) ریش دصتقم هدرود ناع

 حس -

 : یدیا یساغلا كن رلکوصوگ تایالو « یدوصقم كتمجو . یدتیا لیکشت تمعرب
 . ۰ و 3 - ۹

 Zollvereisblat ( alal یسهدبرج یداحا كوصوگ ) هدنوجمآ خور و تا یرکفو

 ۱ . یدنا شلدا سیسات هع رب د

 "هل واقم نال | توحبم «یسلاهایرهشتروفقنارف که درز وایرهن (نیام) هد رله رص واهن

 -و .رلیدتا اعدتسا یتستسبرس كراج لخاد ًاقفوت هتیدعو موا 1606741 كنسهبداحا
 . یدالوا تقفوم جتنم ندنکیدلک عالمربغ هللالقتسا رکف كراهرەدەفنوق تاششت كليا

 «لباقم کوب « رارادمکح نالو یشاحتمندکمریو هساستیرح هدنراتکلم هیفامعم
 عفان هصاخلابو تامتلعلا ینعلانم نوس تن همه وم تورو كمربتک هتللاعف یعانصو تراحم

 ثمر وح هراتهح هقشاب ندهساس تالاغتشا یراکفا هل روص لهست یفاشکنا ثك ه دام

 .رایدتا نقو كرد ینکجهلک مزال یرلعا قیوشت ینراجت "یتسبرس هسزالوا چیه نوجا
 ا «یدباشجا ف ل هراع تنراقم هلبا هیداصتقا ربا ضعت ایسورپ لوا زا رب ًاتاذ

 نراوزنهوسه یتموکح غربعروو هليا هدهاعمرب دقعنم هدحرا ۱۸۲۵ سیام ۳
 یدروسدیا ۳ حر یصوصح هژرلنا و طبر هنل وصا لو مک یدک ی کلر

 2 ا ا :
 . ردیداحا دلو ص وک یجنرب تكیاسالا یونج « و

 هدیراس «یراتلارق غرعروو « اره واب هدهاسهدهاعم خسوم ۸ ینا نواک ۸

 هد( ناتعفوق ) هد ۱۸۶۰و شود هد ( نکتیلتور ) هد ( غرع روو ) هد ۱۷۸۹ [*]

 بیر اعدتسارب یواح یاکش ندهرادا ءوس نکیا ثوعبم هدنسلح غرع روو .ردشعاتافو رس

 تیسارتنآ هدرب ر هداروا . ردشچاق هناقتعآ و شلوا موکح هکادنب هعلق هنس نوا ندنکیدتا
 هناننا ۲ هاتفص یس ولسن وق غیچ ال كناقسحا هد ۱۸۳۳ ۰ ردشمتلشیا هلتیقفوم دارهدا تفدا ىع

 Systême national 166080016 هد ۱۸۶۱ هقشاب ندتتمدخ نلیدیارکذ هدهلاقم نم . ردشع ود

 و هجرت هبهچزسنارف ندنفرط ( وهشیر ) هد ۱۸۵۱ او شمزای را رب.ییناونع 0۵
 هدنسهنس ۱۸۵۱ هد ( دراغتوتسا ) یراب ۱ تانک 4 ردهع ولوا مط هعفد یجدب هد ۸

 دا(یهسنوتهل) رلنهتسیا قلا تامولعم هلضف هدنقح یمهیملع تایح .ردعملصاب ندنفرط 1
Nouveau Dictionnaire d'économie politiqueی ۱۷۱ كن دلح ینکیا ( ۱۹۰۰ ) کت  

 . رلردیلموقوا یرلرطس نالیزای هدنتل۲ یساضما ( خوولافار روترآ ) هدنسهفیخ
 دلج یجندرد Traité de droit international _ هرهدوف هبدار )۱(



E ۱۲۰۱ ۲  

 .یدراروندافالتا نوح اكمرتک هدوج وام bavaroise یداخشاتراحم و لورم یرب

 الا نمور لوس وک هدنززوا یردودح یشراق هن کک رادقاع هحنح وم هلواقمو

 < ی-اعلا كنطوطخ هلخاد تاموسر : یدادنتسم هراساساوش « داحاو .یدراروسدیا

 ؟اواقمو + یی اسانتم تادراو نالا 6شم « لوف هر نعور
 . ردشلوا هوع رب هراداحا لئام نالوا ردصم هنیارفلوج

 لع ندنفرط یلارق ییا كانال آ فرع « یتموکح اسور هد ۱۸۲۸ طاش ۶

 اب تار ته د ترا هلأ ی كد ولو جم تک رک نانلوا عضو یشاط

 ینلهقود كونو ( داتشمراد سه ) هدنسهرتادراساسا یتیدلوا دنتسم كنقافا ارواب رک ذلا

 EN &(ligue prussie1 €1( هلهح و و و دقع داحارب هاب |یراقل هف ود تاسف

 لەش ره «یلهقود سفاس «یلارف نیفاس 6 هرووناه هدنسونسعا رک

 یهدنرزوانام و مەر < هگنروت هلا غعروبموه-سه ءوسسان «قیوسلورب « غرومدلوا

 هرزوا قعولو سارا هدف یا عفانم یرلکلسنرپو هقود تروفقنارف
 :رایذردنوک راصخ سک ۲

 تک الا یزک سه ) هدنس راتلودو « یسهدهاعم لهساق یلحرا ۱۸۲۸ لولیا ۶

 یراجح داحار ینحوا نلسد ( 2۱۶)1 ۵ قافلا کنسرو ) یو ( یداحا

 ارهیوابو اسور یتراجت كراتلود ندا كارتشا اک ۲ یسهاخ دانا یی و . یدنا یبسأت

 . ىدا كما اح یشراق هسراداحا

 تالبهستعساو هنیرکیدکی « یرلداحا اره وابو اسورپ هلسهدهاعم ۱۸۲۹ سیام ۷

 « رایدتبا. شب موا
 نالوا لخاد هنیداحنا هگسروت دوخاپ اینا لآ یزکم هوا هد ۱۸۳۰ ترام ۷

 Eimbeck( كبعا ) « (یاروتکلاسح) لەساق سه «غروبندلوا «قیوسنورپ « هرووئاه

 .رابدلبادمحت کا لوق هبموسر نیناوق كرتشم هدنراس ورلیدل ربا ندداحاوا هلسهدهاعم

 تاسور | اسور (۱) : یدراو یداحا او هداسنال | هدرودو لصاحا

 بو اينالا یزکم (ع) « كهعا (۵) [ غ ربعروو - ارهواب ] ارهواب (۲) <[ سه
 . یراداحا [ قرهلوا جراخ راندبا قارتفا ] هگنیروت

 . یدتسا رویم یلهساق- سه هلوبق ینراهفرعت یدنک «یتموکج اسورپ هد 1
 نالوا رادتعفنم هدقحا ی راهساس عرودار 6 اسارهمو « ایزهلس هننالوصحم هد ۷۲



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح € ۲

 اسالا یزکیم كاکفنا ییا و . یدلا لوق یتافلکت كنابسور یتلارق ( سقاس)
 هک ارتشا هترظن طق كنتموکح اسورپ ررب رر یساضعا كداحتاواو یدتغاط ییداحا

 . رایدلوا روم

 هدرا رب ییداحنا غربعروو - ارواب هلا یداحتا سه - اسورپ قترا نوچما اسورپ
 . یدیا شمالاق یشرب قج هلیپای هقشاب ندکمربتک

 هلروصو . یدتیا ارجا یدحوو جزمو یسهدهاعم نلر ۱۸۳۳ ترام ۳۲

 اسورپو قجهمالشاب هتلاعف اراتعا ند ۱۸۳۵ ینانوناک ۱ « تصج عساو نلک هدوجو

 قلاسو ردم « یروحو رک ص كيوب «اسور . یدکج هدا هلماعم یارجا هلسهفرعت

 . یدلوا شما لکشت نیارفلوح « یداحا هلورموگ نالا هلهج و و هتشيا . یدتحهلوا

 غروبندلواو قیوسنورپ « هرووناه .یدتیا قاحتلا هداحا وب ؛وسانوداب هد ۹
 فلاکتو موسر داحنآ ) یرلکدتبا سیسأت هدنرانب یدنکو . رایدلاق هدنجنراخ داحشآ

Steuervereinرایدلاق قرهلوا یساضعا ك (  . 

 هنس کیا نوا ًارابتعا ند ۱۸۵۲ هنس یا نوناک ٩ یسلواقم نیارفلوح هد ۱
 . یدادیا دیدج نوجا تدم

 . یدروتنولوب لخاد هتداحتا كورگ و هک اح تلود لصف ندمرکی هد ۵
 هاکنو هکیدتبا دقع هدهاعم رب هلا هرووناه یتموکح اسورپ هد ۱۸۵۱ لولیا ۷

 اراتعا ندنرات ٩۸۵6 یناننوناک ۱ هدیرلنلود فلاکتو موسر داحا رکیدو هرووناه

 . رایدلوا لخاد هننارفلوح

 (۱۲) یارفلوج هدنسهرا یناکرا نوتب كراداحتا نایلافتآ هد ۱۸۵۳ ناس ۽
 . یدلدبا اضما هدهاعمر ندیا دیدم نوجما هنس

 ۱۳ رو هاب یدک لاکو للا یورک هشنارف هد ۱۸۵۳ سوتسعا۷
 نان آ كرکو [*] نوجما كلام ماسقاایو كلام رکید تك اح یذ لخاد هنموسرو فلاکت

 ًابسقو غروبنسکول : یدیارلتوش كلام ماسقاو كلاعلخاد هنفیلاکتو موسر لوصا ایسورپ [*)
 . یراقلهقود كویوب غروبتلکم

 هد - تلاهنآ « براما دافنکریب كنغل هقودنارغ غروسدلوا « غربنوش « دنابچ# « وسسور

 کلسنرړپ هل « یراکلسنرپ نومریپو قهدلاو « یراقلهقود غروبنهرپ - تلابنا « نتوک - واسس
 كنبرومأم هیکلم نلتید هنلان رب هکرد ۱8111286 ) یغاحنس ماهنزام طول رم هنفلفارغ دنالسه

 : ردکعد یخارا نانلو هدنساضقو مکح تا



 ۴۰۳ ۶ نیارفلوج

 مدسهرا اسورب « ندیا کرج هنما ۱1 یسراس یاضعا تعا ترا ۲
 . یدلدیا دقع یسهدهاعم تراحم رب هدنیلر

 لرهمانشدصت . رایدتنا عانتما ندهدصت ییهدهاعمو هرووناهو غرب دوو « ارواب

 عقاو هرکص ندنتقفاوم اک | كراتموکح نوو ناتو ندنساضعا كا 3 «یسلدام

 روک ذم كنبراتمهوکح نالا « قراميب ندنغيدلوا ندنناباجا هلواقم مکح ینچهلوا
 هدنساضقنا كنسهبراح رود یداحنا كورعوگ «یسعطق عانتما ندتقفاوم قالا هب هدهاعم
 ینکج هلبدبا قلت یک یسهدافارب كنبدصقم قمالاق لخاد هدداحاروک ذم هد ۱۸۰۵ یل

 .یدلدیایطاعت ا هد ۱۸۵ سلام ٩ یرلهماتشدصت كرادقاعمومعلاب .ىدەللا نالعا

 هلداح اون هدنحشرا سیام ۱۱ كنەنس نبع « یراصخ مم لرلتل ود هل اب لخاد هسارفلوح

 هدتمض یدیدج هترزوا یاسا یسدهاعم ترا هسنارف اورو هفرملر یک

 . رابدتبا اضما هدهاعمر

۲ 

 همظع تالوحت ییدربتک هلوصح [ ۱۸٩۹٤ سوتسغا ۲۳ ] كنسەملاصم غارپ
 صاع :یوق كا كندا نالا 6 یطاسرا طح تود ناک ا لوا :ندهلساس

 . یدادیا حاضیا هدالاب یناحفص هجیلشاب كنخحرات نارفلوچ نالوا یسیر ندنلماوعو
 قرت یسهلخاد ترای كراتلود نالوا ندنسازجا كناينالا <« یسهباخ كعامجاوب

 یماه هللا هکرتشم یادت «كمهللا لسپست یتالدام هلبا هبنجا كلام كرلنوا « كمريدتا
 هبهینجا تباقر یهیام تعانص هلسهطساو هعانصو هیراجت لوصارپ كرتشم نلیدیا نیمأت

 هروولاه  یراتیلارق سقاس « ارهواب . یدبا رنوش یسهراس یاضعا كنمارفلوج [۱]

 كولوب داب « ییلارق غر روو ( نوجا یکلسنرپ هپیل غروبنوش كرکو هنما یدنک كرک ) ییلارق
 كنفلفارغدب ال سه دارکو نوجا یدعک فک ) یل هقود كوو سه « یل ررتکلا ںیہ ‹ ىلەقود

 ۔ رتلود ندا لیکشت یداحا تراجنو داورموک هکترو « ( نوجا طهن1ا٥128 یغاحنس غروبموه
 «یرلقل هقود انوغو غژو وق سقاس « غروبنتل[سقاس «نکنشیام - سقاس یل هقود كولو سقاسهک

 « یرلتراما سیور كوجوکو كويوب « نزوابسردنوص - غروچراوش «داتشل ودور - غروچراوش
 ` یارک تسر تروا 6 یاد فای ا غروسدلوا « قیوسنور

 تموسر شاع هلاوماییدتنا قلعت كنراج هلبا لخاد نیارفلوج كنسیدنک . یربش ( مه )

 هدننکلع یدنک نیزسقلوا رادللخ یسلح "یسبربس نوا لیهنت یهرئاس تالماعمو یسافیتسا

 . یدبا شتا تقفوم هنسهلبا سیسأت یموپرتناو یسهرثاد كلورموک كنيارفلوچ



E Totیمهعومش یسهتلوک اف قوقح  

 کک لود رد 6 راع ندا هناج ده افصتمو لدعم تراوص ر شرق

 كنبارفلوج .یدیا ( لادهیل ) تسبرسییخ یسەفرعت نیارفل وچ ًاایق هنسهموسر 9
 ۳۳ دا نیا یادم هاب تا نالا « وحر ییدسآ سان

a۱ له تسلاع  

 : ["] یدرانوش یراساسا كداحا
 كنهیاخ ادُلام عناوم - 1 تراحم هقلطم تیرح هدنسهرا راتلود لخاد هننارفلوح

 زر كل رلءهرادا فلکم هلا موسر یاقتسا ندرزوا هبنحا تالوصح _ . یساغلا

 نااوق قسکی نوح تسلا و تالاغدا «تاحارخا -. لف هتسهجراخ دودح یداحا

 هلا یسهاج كنمومع هدر یهو هللروص ناع كشافس هلراسولسنوق تلودره -. لوق

 سوف ریرحت كجهلیدیا ارجا رب هدنس چوا كننوکی ینادراو كورعوگ -. یض
 د ا ه تام لا شازاده هک راقم تلودره هر وک هنس هجن
 اتم حج اتود لحاد هداضا طقفو هاتف رعم ی رارومام ی اتم ور کک

 اک رب هدیا چوا ره كنلودرب -. یسهرادا ًاقفوت هنالپ ر قسنکی نالبریدشالرارق
 E هدنلر نوجما ےظنن یلودح قلبا چوا تكیادراو یعوم هدنقح ناو یاللصح

 ا لودح رو دم دبا كن الماعم هو یمربو لایا هی زکام لف ر

 2۳ هر دو ن اراد تجهسود ےک كسب ره: لیرتلادضن,فراصم رک

 « هسوش « هرو یلخاد هللا هداتعم فلاکت ناتزا هطساولابو ه وعود ندوغود

 -. یلوا جراخ ندنناسح هعمتحم ته كنهللام تالبصحت راسو یعوسر رابنا «لاناق
 هاو رک یواسم همارغ ولک یللا 6 یسو وا نزو ر یب هدسل | یا ۲

 ۱۹۸ ومو ۱ دلج _Traité théorique et pratique de droit international وولاق [*]

 یس داداوم ندا لیکشت راصحا رم هنحعفتم تلاد فک 0 نوط « یرلدغاک نو وا زکلاب ۲۱1

 : .ردلکد تسبرس ینعی ردانثتسم ند و

 یدنک ككتادزاو میزو ا < یە تورم كتسلاسها» ریش «,تروفقا رف قجا []

 تفنارم هعلوا اک < ارف الرد یعوولوارجا هروک هساسار قاف هنسقیقح رادقم سوفن

 دكرانو هحنلک هقوسنور <« ا «هررولواه یعی هترلتلود ٩۱006۳۲۵۲۵۱۱ .یداشعا

 هاضف اهدهلتبسن هنکهدنرلتل ودرکید كنارفلوج «یموسرتالاخدا یهرخذتاکلمتسم «نونو بارش
 تالصاح هدنتل ۲ یمات 0۳۵61۳4 هنرلید:نک هرزوا قلوا ضوع ؛ رنو ندندیدقارب هفاص تالصاح

 . رایدرمدبای افیتسارب مدقت هجورب و هدنروص ییاتثتسا هدنرزوا هکرتشم



۳۵۵ 3 0 

 یتارواف ت ود تو ها یردل ایوب وکه كناتسورب -. یاذحا وہا لاک

 فو ی شب دا ره یا تی تا را یلها یو

 نلک مال كلدا لوق ادحتم ندقرط یساضعا نوس كنسارفلوح نوجما قالوا یروسحم

 یتحالص كل ودیه هفلکت یتالیدعت هف رعآ

 . ید اضک | هلن یا زا تاسام مس یاضعا ی ی
 قوح رب ًالاوتم هابرلنلود فاتخ كناشما و ابوروآ نوجا كما عیسو ینجراخ
 . یدهلبا دقع راددهاعم

 ۰۱۸۳۹ سری چ هللا ناتسنانو ۰۱۸۳۹ یا نوناک ۲۱ هللا كنملف هلج زا

 ۱۸2۱ ترام ۲ هلا هرتلکنا ۲ * ] ۱۸۵۰ لوا نرشت اچ هلآ هسامع هلع تلود

 هاب | ابرتسوا ۲۷ YEN ۲ هلا هسلارف < ۱۸۵۷ هلانارا ۰ ۱۸۰۵ سلام ۳۰ و

 ييدتسا دقع رهدهاعم هدیراعرا ۱۸۰۵ لو | نوک هلا ایلانا ۵ ِِ ۱۱

 ترا هاب ایراس ر وپجضعل كناشصا یونجو اتسکمو یراتلود اوروآ رکید فلتخم 2 یک

 ًّ ردشمرتک هدوحف 1

۳ 

 ییدتسا رومظ هبراحم ءدنسهرا یرلقفتم نالا كناو ایرتسوا هلا اسورپ هد ۸۹
ECS EEهد مرا روت تراع ها هلن اهر  

 قعر هدكنسهدهاعم ۱۸۶۵ ندبا دید یارفلوح هحیتلابو كنادهاعم دوجوم هوا

 یدنکهنادهاعمو كنراقفتمو اسورپ طقف .یدیا شمهلبا نالعا ینغیدلوا عاطقا راجود

 شمهلبا هوالع هد ی رلکحهدبا تیاعر ردق ینیدلوا نکم هدناخاد کک دودح

 . یدا

 ندیادیدج ینارفلوچ نامز ییدادیا حلصهداعا هدنسهرا یرلتلود نالا هلا اسورپ
 یتخوسفم نالعارب كنار ره ندرادقاع هکردفوش و یتبعص ءداعا هدكنسهدهامم ۵
 GED یالدادهعتولوف یسلتهدیا طاقسا هدقح یدنک ی هنهاموا اعم

 كناسورپ یرلودروا كران | نوجما یلوق هتیداحما دلو معو گی ی كت کود تان یونج

 هد نکجهلک مزال یرامتا دقع هبرکسع "هلواقهرب هليا اسورپ هلهجو قجهیوق هتل | یمکح
 هات ناب تم ایا رم A ی تام ۴
 . ردیللدیا تعحام هنسهفی یجت درد ناسقط



 یسهعوخ ,یسهلوک اف قوفح د ۳٩

 ٤ لکشرب یکی هنیارفلوج ایسورپ قترآ . یدیا شلربتک هنیرب یسوزرآ ویو شا نالعا
 . یدسا هدافتسا هلراهم ندلاوحا و نوجا كمرو نوسوتتسنوف رب

 كنامنالا هلبا [*] یتوسار هدهفنوق انالا یلامش هدرا ۱۸۰۷ زوع ۸ « هنماو

 هلا هدهاعم ر دقعنم AAS سهو داب « غرعروو « اره واب لاک هد وج

 < ینسهداصتقا تاساسا كداحتا ىکسا « یسهدهاعم كورموگ وب . یدقچ هلعف عقوم
 هل وض كنادراو ء یمارحا اکرتشم ناال م « یدحو كنساوقو هفرعت كور وک
 طقف .یدروسدا همادا یراساسا یسهقا كن هم وسرروماوت «یمسه هدیروص بسانتم

 دا شا سل نالوا تالماعمو/تکرح رک سم رب هلرنشم,ییاوفلوح هدهایمو
Bundesrathیلسا زہ هلبا 414181-011 ىس وتنمال راب کرو  . 

۱۳ NC 
 هسیا ( هعیرشت هوق ) « رویبدیا لبکشت ینس ( هینارجا وق ) كنیارفلوچ هلماضنا
 یسوتنمالراپ لاش هلیمامضنا كراثوعبم بختم ندنف رطیسیلاها یراتلود بونج هلا هم وم یارآ
 یدروبل |یتاونع ( تنمالراپلوج ) هموم تثیهوو روینولو دناع ه ( غاتشخمار ) ینعی

 مهدیا حاضیا زار یراتو :

 ۳ 1۲ لات دا اغ )تا دا نالوا کشم وصعر كيە لود

 ا ن د دک للا تح راتود اتاطا نر ای وسار هدهفرق

 ا و وا ا كلام هار چاق « و رلود لخاد هداحا

 یدکجهدیا عاجا هدنیلرب هلیا یلط كنارا تلث هصفد رک | ایو هرکرب هدهنس « سلخ

 هطالتخا قرطو ترا «نوجما فیلاکتو تاموسر « هلام هدنجنا كن ( یداحتا سلجم )
 ی اه سا یا وا یروما تاساح

 یتالواقمونیناوق كج هلبدیا ضرع هنسوتنمالراپ كو رعوگ «یسهفیظو كنبداحتا سل
 كنهکرتشم نیناوق « كمملبا ذاحا و ققدت یهبرادا هضتقم ریادت « كا راضحاو سرت

 یتائبطخ كج هل هلیروک هدنقبطت كن اوقو « كمریو یاملعت ندبا باح ا نوجا یمارجا
 هدنناربزح ۲۷ كنهنس نیع acte« 6005۱1001۲ دقع ندا 7

 . یدیاشلدیا نالعاو رشن هلبایسهدارارب كنلارقایسورب یسیلاعسیئر كن هعمتحم تثیه

 « (۳) سه « (۳) داب « )٤( غرعروو « (4) سقاس «(5) ارواب « (۱۷) اینور (**)
 كلام هبآرررب یر م دلراکلسنریو قلهقود رکیدو « (۲) قیوسنورب « (4) نرهوش غ روپنلکم
 . یدیاغلاب )۵۸(  ینوکی كنسهلجو



 ۳۰۷ & نارفلوح

 رکش «زوط هلبا تاموسر هنیرزوا یروبار كنتمجتا هیلامروما «كمتا ماما یصقاونو حیحصت

 . یدیا كم نیست هدهیطق تروص ینسبموم نوکی كفيلاکت عوضوم هنیرزوا نوتوتو
 تراحم هللا هسنجا لود . یدقجهلوا داع هنصخ سم وب كناسورپ « هماع تراظنو تسایر

 قسرا تاننوتنارءدهفوف هاسالا لال هسادقعو رک اذم یادهاتم ناتس سو
 كنبداحتا سلجم یماکحا كنادهاعموب طقف .یدنا رادتحالص یلارق اسورپ ینمی یسلاع

 كنسوتمالراپ لورصوگ یسارجاو قیطت . یدرویدپا باجا كما نارتقا هنیوصت
 . ید هتسیاو هه دصآ

 لامر كلوا راج یو تلاکو كنلاها هدو هک د ( تنمالراب لوح ) و

 یویسارهدهفنوق اينالا یلامش هوتنمالراپ و .یدروییدبا عاهجاهدنلرپ هدوا .یدیاکرتشم
 - هلس هوا خسف هحنجوم رارفرب یجهرو كنیداحنا سلح هابتقفاوم ماضنا هدكنسر

 هلیساضعا (غاتشخار ) كننالوعبم سلج نوسارهدهفوق «یسوتمالراب ورصوک .یدکج

 هنس چوا هلبا ماع یأررب ینخو هیورغود ندورضود ندنلود ترد كناينالآ ینونج

 . یدروییدیا بکرت ندراثوعبم بختم نوجا
 هد: (تنمالرابلوج )اک یداک ا اع ی 0

 هنیوصت .یدرویبدیا لوبقو هرک اذمینیناوق كنیارفاوچو یدگلام هنقح نیناوق فیلکت
EEکارم یار جا كنق ادا رد داکفا لوادم مدح تادها تم  

 هکر اشن لود ہدوک هلکشا عار هدنکلعره ینهشوسر ندای ناار ی
 . یدرلیدبا نالعا هدنگلام

 هنمداحنا دلورموگ ( نهرول - سازلآ ) فاس یس هزاع هسنارف اننالآ ۷۱-۷۰
 ۱۸۷۱ .یدلوالحنم هدنجشاكنا وبلقنم هنفلروطاریعاابنالا ی داش لورهوکو .یدرگ

 راد كغلروطارپما «روما هاب دناع کورس کو تراک موبلا هجنجوم یسساسا نوناق
 « نوسوتتسلا» رب لقتسم «كنسارفل وح هدنقح رلتلود نالا ندنعیدلوا لخاد هنعیرشآ

 e یسهلاع تراظن كهروطاربع | تهوع طقف .ردشلو ماتخ ی دوج وم هاتفص

 هات دوس انا ا و ی
 كنغلروطاربعا نالاردق هوك وب هدننايم یساضعا كنمارفلوح هک هلقرفوش . ردبا قفاوت

 . ردراو هدینلهقود كوو غ روبنسک وا نابالوا دودعم ندتساوحل
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 تاحفص«یلاثم نایراج هزوگ كا كنهسایس متن ینیدلوارجینم تانیداحنا كورم ور
 هموم حات ندهدحر ناعم طقف . ردییارفلوح نالا زمکیدتا حاضیا ینلماکت
 لاو یتسهساسا فاصواو تیهام كرهدهاعم عونو نیزکع وروگ یک رویبراقح

 الا هبورغود ندورغود هزب خش ات اذهعم .زالوا لپسو قفاوم كنا نعت هدوک
 : ردهدکمر و ناکما هماعا هلراساق ع تعاقو لوقعم یاد

 ۱۳۱ و ےک لاد را یراخالو تلخ تتلودر لا
 E ی ته ام ولو فعد داور ره
 او نده هدایرتوا برتر یک هدرتکلع قوحرب وب مک هتن . ر تک هلوصح

 و و وک هدنتسهرا یماسقا فلت كتلودر هدنلاخ قنقح دانا ءرکوصو

 ۳۳2 و مور یر رطناق یے راو اف ا دے تام رکع اردا اش
 . رلردبا هنارا غا یجهربتک هلوصح هدنوسارهدهفرت

 ۱ تا شرح نان تادا لاوحا نالوا یا تس رلداحا لور یو
 تفدرظل فداصمراتماشمناعتمتاب_هدنرادهرا هسربایداساق هنانداح ولاوحا نداقفارت هللا

 ا كقنا جنم رااح او هاقلاق بحاص هنلالقتساو تنطلس : رولوا
 لوس ها نو او دف ام داه ۳و رعکا اعم هجا ناف رظ لالود نانو
 ۲ ار ار ییف كار ندا شا اک اا هدنشموآ تاموکع

 دلارتسارب هدتسمرا راثلود نانلوا هراداندنف رطرادمکح مع 2

 E E E a E Jae «عفانم
 كن هبزکع هو هلبا جنم ینعفانم كراتلم فلت ندیا بکرت یتلود هدهدنل ودرب نانلوب

 رب نلیدا ذافنا ندنفرط تموکح نوجا كیا سسسأت هدنروص نمتم اهد ییذوف

 E اور o دو اع ر شناس ءیداحا لورم
 ناع به هدرلهجرد فلتحو هدنلخاد طارش عونتم :.:یداحا لو رم وگ نالوا ثعسم

 . راردیا ضیع یتسهدددع تاحفصو لاکا كن هداح

 شخم تعاتقو ددعتم « یراهدهاصم یداحنا اور رک هکرونولوا جاتتسا ندنو
 روصت هلتعطفو حوضو نع هلا تالواقمو تادهاعم نلیدبا ارجا یرلهرج

 هحش داحارب 0 یداحا



 ۳۰۰ نیارفلوچ

 ثعنم ندرلنواو ریلس هنولوا فیصوو فیرمت هلتح لامحارب كوو هنب هل هسمهلیدیا

 . ردنکم ثمر و ینسهیموم ةصالخ رب كجماتن
 تلودرب زنکلای ندنرظن طق لالا را تالدام « راتلود لخاد هنیداحا وک

 یررادودحت اکر هدرا راو د یل مکا اک رب ها ار ی هت
 كناشاو هعتما ء یاهذو بايا كراناسنا هدنلخاد داحا . رولوا لکشم یلیخ كما همادا

 هب دامم تک رک ندی ودر «ردا حسو و قر هرورضلاب «یسهلاقتم تاقوس

 .قاار رخو نوک

 قۇ یوو کک ی داراب دو

 ت تانساطم وش یح هدنرلکمشمرتا نالوا هما تساس رب هدایز ندنعخلت لود

 تراجم « یشالقای هدایز اهد هنر ر یدارفا كتلم ییا هلتروص ون » ["] : رارویدا

 اط دتا تیرا ودوا فلاح و کر دا طاسراز تک دکر عمه ی را

 رکا ر ا یک ار کر اید و
 نوتب كنهلدابمو كلمو یسس هدارواو ردلبا تاريثأت ثاربا هيهصوصخ عفانم هجا

 هه راع ر راتلو د ,نسا یا لورم و ها دا و
 ردق وا « حضاو هجرد وا « تعفنمو .راردزناح یتعفنم ناع هدنصوصخ كمهمرو نادم

 رد یه ر یزو رک اعاد نام تا ما لورم ۰ وفا یا
 را

 هلو و هدیدروا یر کید یرب ندرلتلود ندا دقع یداحا دو مو هفامعم »

 قرورض همادا ی داحا دو موک < رالود فعض هسیا كلام هردقو توق ناححر رب

 روح هبقعت یا هدنسهساس تاثشت و هعاسا هنسهدارا و ما كتل ود یوقا « نت

 یواسم ربعو ردنا ماضنا هنداحا لوروک « قافتار یفادتو یزواجح نامزوا .رارولوا

 هدلاحوش طقف .ردا ,لصح هدهدنسهرا راقفتمو اتن هاحاب کیدربتک هلوصح كراتافتا

 دانتسا هننامظنت و تارت هلدابمو یعس رب یماد - و شا سسأت هلوا هدنني راقفتمو
 نالوا شمهلا طبر یرلنا هلوقر هدایز قوح ندرباد تفومو یماس  هایسح كما

 ىج ا مخو و ماظعا ینجاتن كرلقافلا یواسمیغ « یتکراشمو تدحو هبراجت عفانم

 ]*[  ۱۹۰۰ _| Brees du droit des ensع .. یبط ۱۶۱۵۶
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 هنسهلاحتساو ربغت كنلالقتساو تک اح لراتل ود « یداحنا هلورعوک هکردراو رللاح هلبوا

 « . رولوا رحنم هتما لاوژ هداکلنو

 هضایر تعطق رب یتکجهررو شاتو لاح ی اس داحا دلو وک ره هسربلاق هز

 هنرکیدکی كرلتلود نديا دقع هلواقمرب هلو ارز .روننروک طرفم زا رب كما اعدا هلا
 اقلطم كلداحنا عات هکریلیبهلوا عونتم هجردوا ًاداصتقا < ةسابس یراتعشوو لاح ًارظن

 ربرب کما نایمرد ییطاتحا دقوش . زالوا لباق كمریدسک هاحوضو ینغجهلوا لئاع

 تیدج قوحز | هدنسهرا راتلود یعممص هجردو یرلتنراقمو تبسانم « كنوئش قطنم

 ملست یتنجهالاق یلاخ ندندیلوت هسایس ریذاحم ضمب ناياش هفعلآ هراتعا رظن هلتمها و
 : ریلسهلا هدشورو كنررب هقشاب اهد ندنلیدبا حاضیا «رذامو .زریلسهدیا

 .رارونولوب هدناسانم دادم هنوک ندنوک هل رکیدکی یسلاها كراتکلع لخاد هداحا

 یراتعفنم كرتشم كرانوا هکنوح .رازالاق هدنتعضوو لاح ینجا یشراق هنیررپ اتداع رانوا

 «راتلمو . رونولوا هراداو تشع اکرتشم ندنفرط رلتموکح یراقدلوا بوسنم هکردراو

 تاداعو قالخا قرهلوا یسهحش كلوب .راردبا یطاعت هدیرارکف هدنامز نبع هل رلوصحم
 كنمهلخاد تسایس تلود ره نالو ندنماسقا كداحتا . ربلک هلوصح لوحرب هدهیلم

 ۳ ۶ یه رک هدوج و رادان سکع رب هدنرزوا ساس یراتلود 5 كداحا

 بذج ییرارکف رح كن هراس لود كنلود نلیدیا منت ندهسایس تیرح رب عساو اهد
 اهد یتموکح «كتکلعرب ندیا نیمأت یا اهد یبنماو ماظتنا هدنسهرادا ورملق «یسهما
 ها O هتک هاقف لار تلود رز کد ناو مکی رگ ااهد کا
 . ردلباق ربع

 ی را تا كس رام« لئاغ یراموکح درود نیا دقع یدانحما رک |

 هدلمکت ٌهیوس نبع ناهناه هقالخاو هبرکف ةر هدرلاروا «هسیا هباشم ینالیاعو بیرق
 هطناسوو تس مک و بلغت هدیرزوا OES چمه ندنراجما ا هسیا

 یسەرورض ةحش كنەدىدج تعضو ثدح هلبا یداحنا لوروک هسلکد كلامو كلاس

 لواحرب عفرو عسو ا هداف هما تاقرت هدهیلم هحس هدنسهباس لباقتم لولح نالوا

 هسلا كلام هه ونعم تردقم نع « هه یدنز ناع یسهفاک كراتئه دحتمو و ؟ رلک هلوصح

 كنداحما لووك هنروصوو . ردیا مسرب تیلمرپ کی ءدفاو زا ن اا دا رات ۲



 ۳۹۱ ۳ نارفل وج

 هکمشلرب هدهیساس ٌةمزح رب زکلاب یرصانع نانولون قرفتم "ةيادپ هلیب هسلوا سناجتم
 . ردنا لبم

 « یر ندراتلم طوبی هلیداحتا لورعوک سکعلابو هسلکد دوجوم طارشوب طقف

 كلوب رک | « هسیا هدلاحر قاف كب هنرارکید هج ه ونعم 606۲816 تردقو ه رکف هیر

 نسسات قا تلم قرتموو ارو یو لوکشم یککسرارکید « یوق یعیاطو تانعنع

 قالخا مورخ ست سا ینا E كلام هتموکح ر نلیدا هرادا یاو

 یسهیلم تعیطو تیهام كراتلم نالوا فعض هلا . ردبا ذشتت را کد ی ا
 (نیتهرق دەرفل| ) روسفورپ ندنساملعلود قوقح یتح .رولوا فاسخناو ربغت راحود

 : هکرد

 ی رایدنک یخاسفا ندنرلکج هرکه نل | هیداصتقا تراسار هدتقوز | راتلود فعض »
 .رازامالو توقو تراسج هک اکشاوقارتفا ندداحتار نالوا كج هديا بارخ ووحم ًاماع

 ینرللالقت-ا كرلنوا تیاهن كرهدیا مامضنا هتغارف تغارف « هنتسوا تادعاسم « تادعاسم
 تلمر یکی هروک هلاتحاو لصااو [*] « ردبا ماود ردق هبه وق هللاح انعمی ظفلرب

 ندنفرط تلم یوق اهد رلنوا «رولیروک ینیدلوا دوان كراتلم کسا هر كجهدیا لکشت

 . رولوا شلدیا دنب هتموکح ندا هرا:ا یتلموبو علب
 كرانوب - هجنلک هنسهمداصتقا عات نایالوا تیهازاح زآ اهد كنبراداحتا كورصوک

 : مروقارب هع رلشداقر | ندیا لاغتشا هلداصتفا ینحاضیا

 یهردم لود هیمومع قوقح یسهتلاوک اف قوقح

 یربدمو

 یدل ع رص سا

Principes de droit international [*] 
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 نیما یداع قوقح نالبدیالاماب هلیراهفکو  هفرع تاکرح ككرارادمکح مومعلایلع
 هقسطت هحاس هاتروص مربم جایتحارب هساسا نیناوق نالوا فوطعم هنسهاغ كمل هديا

 ماطر ییماسا نوناق نالوادابع قوقح عفادم ناسانشقوقح هلا رافو ابف هحنلوا عضو

 جاتحار, هدشیادهلبا تایرظن یسولوطرادلج و راشمتسیا كم اداعقا هنیرزوا ریتاسد یرظن

 داغ رب قلغم ء یضرف « یناساسا نالبدا نودت هدزوا قلوا هداس تیاغ هسرزوا مربم
 .ردرلشمشقلاف هحاضیا هلراروتسد

 لرادمکحرب كتهقرفر باا روتسد نالوا قیطت هرزواقلوا هعفد كالیاهدم رتلکنا

 یرلکدلبا عضو لمأتلادعب كناسانشقوقح هللا رافوسلف یکینیدلوا یلوصح كنوك رب ابو
 یهرتلکنا رهعفاو ( 0۵۷016 ) لس ماطر .یدا لکد یسهقطنم هح ر هدكيایرظل

 هدنسهماع قوقح زلکنا رلنوب هکدرتسوک شاب هلجاع تاحاتحاو شملا قوس هیداوو

SE:هغ دب راح هلحاس یک زلهغلاط رهعفاو . ىدا ر  Uyیعوف ی رم  

 ES OL یک يه هر a هدازوآ

 . ردشمریتک هلوصح یتسیساسا نوناق زیلکنا هلکلهبویو شما نیغ رب كوي
 زبلکنا عبطلاب یساسا نوناق و نالوا شعا نوکت هدنروص رب طوضم هدرتلکنا

 تموکح خرچو شلوا ریذلوصح هدهجردرب كجماسهلوا قفوت لباق هلیناداعو قالخا
 . یدیا شلوتروق لماع ندفاستعا و اط یلاهاو شمالشاب للا نارود هدنشال روح

 ۱ رک یک را کا ف نمروک یداعس و فرو كنلاها هدمرلکتا

 ( Principes )رام قاط را كودتا ذاحا هنوع یهرنلکنا و راشمهتسیا كلا قسطت

 یهنک ام و نالیروق نوجما رازبلکنا هلیتاوداو تالا و سدنهم زیلکنا هدءرتلکنا هلعضو

 راشمتسیا كمتلشيا هللا یرافوسلبف و یرلیساس زسنارف بوربتک هنیرانطو كردبا هیبوق
 .یدناشمامهب دار ودن یک یتیدلوا کا هدهسلارف تطورشم من رانامزقوح رب طو



 I *& یوکت كنەيساسا نناوق

 یکی اا نوکتت روض هم كدا نوناف ہد کتا ندشیرک هحاضیا ی

 .. ردلکد اخ ندهداف قمردشارا

 نولاق مر هللا هسلارف هدورابا و زکج هیلبا رصح هتهج ون زکلای یزهلاقم ىج رب
 : کلیات ندا

 تحت كنهلجاع و همرم تاحاستحا هلراهعقاو لمع ماطر كتنسساسا نوناق ریلکنا

E E۱  
 ند(رهناسنار) لارق هدنحشرا ۱۲۱۵و نالوا لاک كتسساسا نوناق زیلکنا «توا

 grande 002716 تراش لوس نالوا لاصحتسا هل وق هدیرح نادم a ناکدازلصا

 رادمکح هلا تکب ساموط سوقسپ شاب روم لواهنس شعلا یللا ندخمراتوا (طخ)
 هنیدادبتسا كراشیر یلکروب نالسرا « یسهحیتن رب كننالداحم كنیرناه ینکیا دبتسم

 ید ینا رک ا E یورو تتیراو رو تو
 نالوا نکمتم هدمیلکتا هرکص ندک ا تع نابدنامرو ( زهاواس ناز ) لاو

 الا ا تشکل اقا یمدایدناتروت تا و سا ی
 هرکص ندنفالتا نالک هعوقو هدنرات ۱۲۱۳ هلبا ایاپ كلارق یرلظغ داوتم ندنعابض

ESیا شا دادساا  : 

 یدادیتسا هدنلخاد هرتلکنا لارق نالیا حلصدقع هلبابب هکیدبا رار ویلی ای رلنوراب
 كلارق « یدکجهلبا وزرا قلوا ذوف بحاص هاکی هدنلخاد تکلعو كجهدبا دیدشآ

 هدنساسیلک لوپ نس هدنشرات ۱۲۱۵ ۰ یدیا رضاح تکلع نوجما قمرق یدادبتسا
 یجترب نالوا ینوناق عضاو كننادناخ نامرون یهدهرتلکنا تلم یارک نایلیا عایجا
 حشوم هبا اد نم ددا لاو ) یهنیتم تاساسا یتیدلوا ا عضو كترتاه

 راجا هلحالس یلارق هسیا رولوا كجهلا عضو هقیطت عقوم ندنکی_امسر هلا طخ رب

 قوحرو هلاووش كم ییا یهردنول هد ۱۲۱۵ سلام ۲ و رایدحا دن | هنس رلکچ همایا

 ه ( رهناس ناژ ) . رایدیروب وشراق هلارق كرهلیا لاغشا یاشوواح یراوس و هدایب
 بولغم یپلاراشم و رلیدلک تسار هدنسارا ۷۷ ز:0507 روسدنو هللا 506165 شش هتسیا

 هرات وراب » هد نالیدا همست 13111017171606 « یراح سنار وق » رک ندکدلبا

 Grande charte ox 9 طخ كننايرح زیلکنا با Les articles des Barons « یداوم

des libertés 5ناررزح ۵ . رایدردتا لوف یر نالوا و ون دم  
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 كنبرناه یجنکیا و نهی « یرناه یجنرب طخ وب ینیدلوا رومح هلوبق كلارق . ۵
 . یدروسهزکب هراطخ یرلکدلبا نالعا هلنراصخش یوزرا هدنراسواج ناح

 هدنسازاب رثن وراب نا ناژ اع طخو نالبریدتا لوبف ارج هلارق ندنفرط ,رلنوراب

 تحارص رب كوس اهد هراطخ قیاس « طخ وشا هدنققح . یدیا هدنروص هدهاعم 1

 : یدیا روسرو

 حاکن هللا یمجوت تروص كتلاصا ناونع « ینراوت تروص كن رهناکلام كلکیهرد

 رب هدیآ چوایه كنبراهمکح تیانج و نامت یتساسا کاج لیکشت * رویلیا نینقت ینلئاسم
 ففح یرلیدق یازج نالوا شلدا لامعتسا وس ییخ و رویلیا عضو ینساسا یعاهجا
 هدهمکح یتیدلوا عبات ًانوناق هسکرب چیه ؛یدیا رولیا هبا ییهصخش تیرح كرهبليا
 . یدبا روید ردتما یاح و لام كسک یهو نهلوا سح و فوت هکدلدیا موکح

 «رویلیا دیحوت یلاک اونازوا هدتکلعو رویلءادعو یرفسوریس هدنروصر,تسیرس هرات
 ناکدازلصا . یدیا رویناط ینسهراجش تازایتما كنناراجت رلنامل ء هبصق « رهش هلباهردنول
 چوا یک یزارحا كاهلاووش كنلغوا كلوس « یحاودزا كنسهعرک كوب « تراسا ]

 نامرد اذک و حرط وک ریو هایمان تنواعمو هاهجورب چیه [هلطرشقلوا انتتسم ساسا

 ندلاها نیزمقلوا یسهدعاسم و نذا كنسم ومت سا تلارق ادعام ندساساچوا نالوا

 یدرلقج هبمال یر هدهلمات یو كلکتهرد

 لوق هدهدننامز راشیر هللا یراه ینکیا تاساسا نالوا نامرد وشا رده یه

 ۱۳ سا تر ا رد نسخ تارق رک نخ هستن شما
 نتساصعا سلح . ید روطا نمآتهدایز اهد عا جا كسلح کلا و وا رولبا رکیذ

 كجهایردنوک هماننوعد رب یصخش یل هجوم باسا هناکدازلصا هليا راسوقسپ نانو
 لوا هتفه تل | ندعاعجا مو هاسهطساو 006715 راش رش هدراهتنوق یداشک كسلحو

 لقلبآ ۰ یدکچ هبدیا توعد هلا یمسر همانناس 5 ا یاعاف قجهللوا نالعا

 شبیرکیو بختنم ندنفرط رلنوراب لارق «كج هلیدیا جارخا ندتکلم یرکاسع ینجا
 ندنرارومأم ابو لارق دیاش . یدیا كجهبلیا لیکشت تراظن سلجم رب بک نداضعا
 نداضعاشب یعرکی هسیارولوا كج هلبا زواج هنر ندرلترح جردنم دریک طخ یرب

 ندنفرط رسیموق ترد نالوا شلدیا نیعت هوا ندنفرط تراظن سلح نالوا بکیم
 هیضرت نالک مزال یسلریو هدصوصخوب هدنفرظ نوک قرقو قجهلوا عقاو راطخا هلارق



 ۳+ و یوکت كنهبساسا ننناوق

 یارق هدنموزا هدسلح رلکج هدا ضرع هسلحم یهلئسم رلرساموق هدر دق ییدلدبا اطعا

 . ی تعجام ههحلسم ٌءوق نوا راجا

 ن لاها تفونص نوشو رونلبا داشک هرودرب یت هدنحرات هرتلکنا رک طخو هتشيا

 هتاف یر نوع اطا غ ےک
 طقف یدشتا ماود رصع رب هدهاحم . یر شا ه هدهام تح و هلداح هدنموزل

 تیرح كدهرتلکناو یدلک هلوصحیسیونعمو یدام تدحو كنهرتلکنا هدنساتنا هدهاح و
 : .ییلبا سات هرزوا یدال اهدر

 ندک دلا نک راد هنکجهدبا قسطت ینماکحا "یماع رک طخ ( رهنناس نا )

 «یدلوا ثناح هلن روج یو یدایا اغلا یطخ ا هدافتسا ندتخرف كلبا ءرکص

 . یدربدتیا زورافآ یرانورابو وفع ینسیدنک ییالوط ندنتع قرهنیغص هنسهیاج كىنا
 هقوقح و سف ُهعفادم هاحالس لر هیاباهدافتسا تد دہرا رلاوارا

 هبهردنول طقف یدلیا طبض ینماسقا قوجرب كتكلغ ندنلا كرايلالتخا . ىدليا ما
 یلغوا یخد هلاراشم . رایدنلو هددادمتسا ندساف یلارق هسنارف رایلالتخا . یدمهرک

 ۱۲۱۹ دوا نرش ۱۳ ناژ لارق «یدردنوک ههرتلکنا هلا هیرکسع ٌهوق رب قوا
 یراه ینحوا یلعوا نالو هدنشای نوا هنر كردىا تافو او وهتمرو ابواعم هر

 تقلع هسارادفرط ناو 4 یھ را ممل وا قفوم قترا رایطالتخا . یدلوا ردب تن سل
 ینکیا هدرا ۱۲۱۷ یناثنرشت ٩ رک طخو ریدلیاوفع یزلن | كرهمرت سو تو

 ررقت قترا حلص هدنسارا تنطلس هلبا تلم . یدئلوا نالعا ةداعا هرزوا قلوا هعفد

 ندنسلوا شا نفع تازاتما قوحر هدنفالخ یسوزرا هبیلاهاتطلس طقفیدا شا
 نوا نوا رک طخو قجهبالشاب هلخاد تاراعح هن هدورلبا نوجا ینیدنلوب لعقنم

 نوتب یییاقو وشا نالوا مولعم ًاحرات . یدقجهقا رلناق قوجرب اهد هدرصع ینح وا
 . کج هلبا صخلت یباف وور ندننیدلوا زعوزل کا لقن هلیتانعتع

 .یدلیا جاوزا هللا ( سناوورپود رونو هل ه) هدنلوصو هدشر نس یرتاه یحنحوا

 هلهجو رب چیه هریک طخ ینمی هتراش لوس رانو ندنفیداوا زسنارف یسهفاک كلی رقم
 . رلیدالشاب هکعا ضا ینماسقا نالوا فلاخ هنیراوزرا كره رابتعاو عمس "هلاوح

 یحنحواو رایدنلوم هدناضارتعا دیدش نوجا قلاینک وا كنهرادا تروصو راتوراب طقف
 ۱ . رایدیوق هعقومرب لکم یک ( رهتناس ناژ ) یردپ ییرناه
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 نویس یسهتشنا كلارق بودا لکشت ودرا ییتهرب قردلبراح هب هعفادم حالس رلنوراپ

 ۱۲۵۸ ندنسوقروق یرناه یجنحوا . رابدلیا ناصع یاول عفر هدننداق ل(روف وم ود

 یریک طخ هلا همان دهعو ۰ یدلاق روبج هفلاضما ینسهمان دهع (درونسقوا) هدرا
 بوللوا اجا ندنفرط رانوراب نالو هدنلخاد یغللارق هرتلکنا او ردا * ییانصت

 چوا هدهتسو یدلیا لوق ی.دقع هرواشم سلح رب ها وراب شب نوا ناار درک ان وعلم

 ES نوتلراب نالوا کاش ندراهلاووشو نورا ءدهعفد

 . یدیا ندنسهلح طنارش نالیدا لوق ندقرظ

 یدشقلاقهتمزو یتادهعت هرکص ند لیا اضما عضو هدیرناه یحنحوا یک یردپ

 ۱۳۹۵ هدآ ewes [ سهل | طقف یدشیرک هه رام هژرلت وراب كل ردنا راحا ودرا ر

 ۳ ورم هد 0 09 2 ىغا د نشا :هرانوراب»یدلاوا داواقف دنس هب

 ره ادعام ندرلهلاوش و نوراب « نابهر . یدریدتا داقعنا وتلراپ ر كوس قرەلا هللا

 زیلکنا نو و هتشيا . یدلیا توعد هیوتلراب ر یاووزرو یا هدندرهش

 ردو یجشآالشاب كع ترد نالیا لیکشت یوا را

 هلینارادفررط راودا سنرپ غوا لوس كلارق . یدمروس قوح یبهدادا كر وشو

 ۱۳۲۰۱۵۰[ 11 ماشوم یروش وم ود نومسو یدالبوطیرهلاوش نالک ندهسنارف

 هدیراه یحنحوا طقف . یدلبا داعفا هنماقم فیراه یحنج وا یردیو تولغم

 ناکمالاعدع كن هملسهدما سیسأت هقلطم اید هدنتسم تموکح رب هدمرتلکنا هرکص ندنو

 راودا یجنجوا یجنکیا یجترب نالوا یرافلخو یدشالزوا هلرانوراب . یدالک |ینیدلوا

 ر د ا یسهتسح لوصا وتنلراب هدنرانامز

 زکلای او .یدا رز دل وب هق ار ینیلارق هرادا هد در وص یگاد وتل راب

 .یدیا رولیدیا ارجا هلبا درایو لوق یهراپ ییدتسیا هنس ره نوجا تکلم هرادا كلارق
 روما یسلاها هرتلکنا ردق هرصع یحزوقط نوا و یدشمامک هلا ماوع تموکح طقف

EEیدک هلا رلنوراب كوس «ناهر هددروص ات وتلراب یدلکد رادهالع هلا  

 . یدک ندرلاووژروبو هلاووش بختم ندقرط یرانارقا

 ا ندرصنع ترد و هدا 690001057 رتسنمسو راودا لارق هدنسهس ٥

 . یدلبا عج یوتنلراپ رب نایلیا لیکشت یساس مسج رو
 . یدا راکرد ینیدلوا یفانم یرا یربا دی اع هرصنع سه هدالرصنع ترد و طقف



 VY *& یوکت كنهیساسا لناوق

 . رایدشل رب هجورتا هلراهلاوش هدرلنوراب « رلیدلیا عاهجا دقع هجورا ناشر هدا ۳۸

 Eas généraıx (ورهنهژاته ( كنهسنارف هلکل ەل و هکر لیدلو ا مسق ر حنح وا هدرلاووژروب

 . رایدلوا هاشم هنتما یالکو سلح نالیدا ریبعت

 ةنارا رب ران وراپ ها ناهرهدیراتسا شه راع هم رو ی 4 ۷

 رلاووژو نالواضتماذک هلرلهلاووشنالوابختنم و .رایدلا مات یسهراقرادرولو رایدلک
 هددراش ا . یدلرب و یمان یسدراقماوع هداک | هک رایدبای ساخ ی کنار كرهشا رب

 کیک ندنران وعم كرارهش یسهراشماوع .رایدابوا ىلورمهمكا نامز ىلخر راهلاووش

 كارتشا هتلودروماةرادا تمایالکو هلتروصو و یدلوا ینا وعم سلحم كتلم نوح |ینیدلوا

 ر هلشرط نراوو یدک هنلاح لج ناکدازلصا رب یسهراش رادرول هکوللاح . یدلیا

 . یدیا دناع هدافحا و هراتوراب هلا نابهر چاق

 هدنسوشزاقكنهسنارف .نلیدنا هرادا ودنا هقلطم ءرادابا یالنکعتوش کا ا

 هاب | هسا تیرحو یدلوا ا ا Self GE یهرادا تورا رر

Eفار تكنسوکج امور نایوق توا نلوصا ترک رم  

 یغوردنوی امور کتا ارز ۰ یملوا برطصم یک نار ف هلیا عدق لماعت یتیدلوا

 هلا ینهساس هسرت e E وتلراو شلاق نامز ر زا تب هدنلا

aشمالّساب کلا ماکت ما تک هدددهس ر و و  

 رانام رر کر درکار لزوک یلدفار هدمرکنا كلئاف ر ترک
 لا وقا تاس اولش د یزوس هرا كرا زکلا هدب زا هبسایس تالکشت یر نکس

 راهرضیلتدش هت رر وا كنراتاقلاق ایو رلبا دیقتتءلبا راهمشیغاب هکدلک یسهرص ینیلاعفا و

 هلناهرتلکنا ورغوط هنرخاوا كناطسو نورف هک كعد ینا زارلبا لوف قر-روا

 یراکدای امور هدهسنارف .یدا دوج وم تساس زرط ییا دض هر ر سرا هسنارف

 هدنروص ر ناسا تولوا یراکدای كراتامرز يسا ه دو ASE E 7 نالوا

 لفاک یهصحش تیرحو یعارفا هنلکس همظتنم تلود رب كلورتنوق ر نالیدا ارجا

 . ىلوصا وتن راپ
 تروض و هتشلا ایا دروقعم لوضا تکللع ءرادا ا تما یک و .دع دف نا9

 كندر ضا تام وکح « تهوکح ررط و . یدلور و .دءرلکتا ءرزوا یلوا 9 تا
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 کن ے ر دف ترک زرطو طقفا« ردلقاک ی راهصخلع تیرح ,كنلاها هاسشاسا
 . ردطرش قلوا قفاوم هبیلاها هجنما یک ینیدلوا

 ذوفن كنابوروا ءهرکص ندنسالبتسا هلوص كرالایدنامرون شیلیکج هتسهطا کا
 ۱۱۱ اف الغا هه لاتا لاح یل اوا را نوتس ندننارتئاتو

 هدرصع یجنح وا نوا . یدنا شهرو یساس درط ر نالوروک له فا رد

 ماوعو رادرولكنوتنلراب هلتروصه هرکصو ینکیدتبا لکمت هلتروصهن هدهرتلکنا كنوتتلراپ
 یه راحت هنس زو « :N “المت هداالاب ارا هب کیا را یان یراق

 قللارق رب یلم هدهرتلکنا هددراودا یحنج وا و شملا ىلاح و وتنلراپ یرغوط هنیرلادتبا

 قیرط یهرتلکنا قللارق یلم ندیا لکشت هليا تموکح زرط ۰ یدیا شمریتک هلوصح
 < شعايوا هموقو هلن تایسح هدهرتلکدا < شعورو هنا هداعلاقوف تعرس رب هدقرت

 شلوا ینداو یمسرناسل [ قرهقلاق هجزسنارف نالوا یراکدای كرانامرون ] «یفاسلزیلکنا

 ینیدالشاب هک وروک رانا لزوک لزوک هدننایدا زیلکنا هدننامز دراودا یجنجوا .یدیا
 هد کا کو ید قوا شر نا هے راکت سز ارد او هک اخ ےک

 قالخا هسنارف قترآو ینکیدلیا لیکشت همیظع تیثک | كنسنج ( نوسقاس ولنلآ )
 . یدبا ررتسوک ینفیدلوا هدنسوزرا قلوتروق كن هرتلکنا ندنتاداعو

 كل ا هظفاع یرلهدلب یيدلبا طبض هدهسنارف هرتلکنا هدنسهرام هنس زو رده ره

 تقفوم مدعوب نوجا 2 یدلکح هک ها تیام قرهس هلواقفوم هدەسيا یدتسیا

 قالخ اامور ابجم یدبا هسلوا شلاق هدنغاریوط هسنارف ارز .یدبا تقفومرب لوس هکلب
 هدهباس و زکلاب هکرونلوا نظ هتشيا ؟ یدما یمرولس هنوط قازوا ییدنک ندنناداعو
 رازیلکنا . یدل هالقاص ی دعاوق هصخش تیرح یسا یتیدفار كرلنامرژ یکتا

 داقنمو عیطم هنیرصاوا كرما ایو كنکاح رب كنهسایس ةيعاتجا تيه هدباس وب قحن [
 ًانوعیم ندنراجما یتاارجا كتموکح وعلا « لکد ےک اا ندسان لفاسا قاط

 ندتلم رب لکشتم نادرابنط و رح نانوط هدننلا هقایم رب یگاد هلبا تاوذ یرلکوذنوک

 . یدردنایوا ی رکف ینیدلوا ترابع

 ت زکلای بوبلوا م هنیرزوا هدیتسم ابو هقلطم ٌهوق رب كنلود ءرکف و
 یتساسا E كنوتلرا ىلم هلکلهلب و و یدلبا تانا هسک ه یتغیدل وا ی صو « یعداخ

 . یدیوق هیهتروا



 1۹ ىلوکتاكنهبساسنا نیناوق

 هساس تاواتسم رب زدقیه هدنسهرا رازملکنا نوتب هلباتساس زرط وب « هرتلکتا
 قلرطو یدنشلاح قوح كب نوجا و ههطش و نالوا یسهاغ هده سلا یدمهای

 هربدتسا لامعتسا یرلهسایس قوقح هبیلاها ۂفاک هداطسو نورق عبطلاب .یدنوط یلماکت

 مرا ظقف یدملس وشود چیه تهج و هک زرولسهبد قح « یک ناکمالاعدع كمل

 كنابقرت كوين كلا هدرانوب هکیدبا شع وق هقسطت عقوم ساشا ییا نالروک یلاثما اهد هدندع

 ینوکریو هسنلم « كملا زبودت یتموکح روما هلبا اکو یدلوا :یمخ راداونصخ ییا

 كد يج ا لوف
 زکلایا:یدا لکد, یللب هدهعدق هنمزا یلوصا كقبا ریودت یتموکح روما هلبا رللکو

 اها نایمهدیک هبهمومع تاعایجا هلتلولیح كننهعبط عناوم هدهطرابساو هنتا یکسا
 هدنعانجا كتلمنوتب ساسا هداروا طقف «یدیاریردنوک ًاثوعیم یرلهسمکض عب ندنرافرط

 هارارب قلم دارفا نوت ینعی یلوصا و هرتلکنا ءیدیا داش كملب هردنوک لکو «یدیا
 عفانم قرهبالبوط هنادسم رب تلم رب نامهجوق صوق ارز یدصهدبا قسطت یعا عم

 و ینعفاسنم هتلم ندنفیدمل وب غدنلخ اد ناکما قع وق رک ام عقوم

 لوصاوب یرب ندرصع یحنجوا نواو شما لوبق ینلوصا كمرردتبا نییت رلاکو نوجا
 ۱ . یدبا شلوا یساسا كنتساس زرط نملکتا

 ك سما زارط تو رکع هرادا هلا رللک و یشدا لوق ندنفرط تلم كنوکر و

 هقارص ینلاعفا كرلندبا هزادا یتموکح روما تلم هلبا هطساو ون قحا . ردیسهاکی ةراج

 ثكتما یالکو هدهسنارف . ردنظعا نکرآ هدكنهساس تیرح لوصا و 6 رواسهلیا
 تاک هداطمو نوررف:هددرکتا دامو ر ایفا .یفح نست ی وردم اک و هلارق
 . یدنا زای نینعتز ییسیدنک: یترادقم. تس وک رو

 اتداع یسهراش رادرول : یدلاق هدنلا ناکدازلتصا رلنامز قوح رب وتن راپ هدهرتلکنا
 بحایص هیخارا كوسب كا ندنناکهارصا هرتلکبا . ىدا یروشم سلحم رب كرللارق

 :یدبا رولیا لبکشت یتسهراث رادرول یرانالک ورلبا كا كنساسیلک هرتلکنا هلباتاوذ نالوا
 كيلر هیرایحاص یضارا نیکنز كراقلتنوق « راهلاووش هسیا یسهراش ماوع

 ۱ . یدبا بختم ندنفرط یسیزاوژرو

 یخ ینا د وه بحاض هداعلا قاوف ردق ه صع ا نوا ا رلدرول

 كغللارق ۰ یدیا ردبا تکرح .هلیا هدانلعلاقوف تراسج ر, یک سلجم رب كيتارقومهد



 یسهعوجت یسهتلوک اف قوقح ده ۷۰

 هدنخرا ۱۳۸۹ . یدشمر و یسهراش رلرول مك ریعدتلا كن وتللراب یدوجوم

 (یتساقنال )هنیرب هلبا ملخ یراشیر ینکیا نالوا یلارق لوص كننادناخ (هنوژاتنالب)

 هلینادناخ ( رتساقنال ) . ردوتلراپ ناپای لارق ییرناه یجندرد نالوا یر كننادناخ

 ( قیوراو ) ندنناکدازیصا كنامز وب . یدپاب رادرول ینسهلیوط هبراحم لک کیا
 هرزوا قلوا یسهاشن رب كنسایس لماعت و یهدهرتلکناو شمل ا یتاونع یاب لارق

Le pمarاement fait et défait 2 ۲016 »یدا رود « . 

 « راقروب » «رایدلوا ررضت+ قوج كب یناکدازاصا زبلکنا هرکصندنسهب راح لک یا
 ناکدازلصا هدننامز ینادناخ ( رودوت ) . یدلیا هرداصم ینلاوما قوحرب كناکدازابصا

 ههدافتسا رلاوژرو ندنعت كناکدازلصا « رابدلبا دما یرلکجهدا تحارتسا زارب

 شاو شاو ندللا ناکدازاصا رلاوژرو هدنسهاس یعاجاو یداصتقا لماکت . رایدالشاب

 یددع كنسرلاکو هکدلبا دیازت یورئو یتیمها كلرلاوژروب .یدلیا رادتاا هنلآ یرادتا
 . یدا شع وط زو هورغ یرالاقا رود كناکدازلصاو شمالشاب هفع را

 فعض ییدلیا جاتا كنابراحم وو هلخادو هیجراخ تابرام ندا ماود رص: چ وا

 یاوناه یحترب : رایدتبا کیلا هقلطم تموکح رب هدمرتلکنا را(رودوت ) هدنسهناسیعومع
 ذختم هحشناوق زیلکنا . یدلبا عضو تاماظن ضعب كجهدیا رادللخ یازابتا وتلراپ

 كنارم همدا تافو یراحاص هناکلام كوس یعی ) یلوصا (۹نادواتناتهدع ) نالوا

 لوس نالوا دوجوم ردق هنامزوا هدهرتلکنا « یدلیا رضت ( یسلاق هنلعوا لوس كلاي

 لماعت نالو دوجوم هدتکلم نوناق و طقف . رلبدلوا ماسقنا لباق هلتروص و راهناکلام
 كما هدیاهعفادم ی رلهبمومع تعفنم كنناکدا زاصا نعي Maintenances .یدمهر دشنکد

 ویو یدلبا عنم لارق یت راما هديا قافتاو داحا هدنتسایر تحت كنبرب ندنرلجا نوجما

 انوناق یراقافآ نالوا كجهلسهلک هعوقو قرهلوا رباغم هنوناق یفیدلوا شعاب .دصوصخ
 یزیداس ) کمنداضعا یدب نانلوا نیست ندنفرط لارق ىن هل کف كملس دنا بقعت
 كلارق هنرزوا ناکدازلصا همکح و ء یدلیا لکشت Chambre اما دف( هک

 یدادشسا هد شا لکن كن همکح ر هلو . یدلوا یبطاق حالس ر شهدم

 . یدراقح هادمم

 هرصعجوا هدتکلعالوا ارز «یدمراقیج سسرانوراب هنناعادبایکو ب كن رللارقزیلکنا
 نوغرو كي ندهلخاد تاشاشتغاو هجراخ تابراحم ندا ماود نامز رب بيرق



 ۳۷۱ KK یوکت كن هیساسا نیناوق

 یرلهدام تعفنم و راشمرک هننامز حلص رب هدنسهاس ( رارودو ) ۳۷ « یدراشمقخ

 لل كنفل روطاریعا تاکلمتسم هدنسهباس ( رارودوت ) هنيو شلوا دیفتسم ندحلص وب

 كتمرح یراقدلوا هدکملسب یشراق ( ءرارودوت ) كرازبلکنا لما طقف . یدیا شفا

 یتبقح كرل( رودوت ) هدنابرامو تالداحم نالوا هلرلکیلوتاق نالوا یرادفرط اباب یتساسا
 . یدا رلبا لکشت یرالوا یسر دارازلکنا هدنروص ر

 ناقیلغن | هليا كلکلوتاق . یدیا شمالشاب یابرامو تساس ند نوا میت ا

 ینهذم ناقیلغ ۲ تبازلا هحل ارق تیام .یدتا ماود نامز یلخ ر یالداح ی اتسلک

 ید تام و زلکنا ی یساتسط زلکنا . یدازق ییهجو كيهماع هللا هداعا

 هتیلارق يلم رب هلرا ( رودوت ) .یدلیا عضو هللا نولاق ر نالوا یواح ینهدصت كدوتنلراپ

 صا كنبنجا رب چه . رلیدلوا كلام هند رب ىلم هليا ( تبازلا ) رازماکنا نالوا كلام

 رایدلبا تونم راهظا هاغلاقوف یالوط ندراترهظم هباسیلک نالوا عیات هنیذوفو
 تسلاغ باستک | هدننابراحم ند ( تبازلا ) .ریدقلاق هبظفاح یبراتید هاب كل رورینطو و

 مظع 9 ینیداوا شمریک كنءرتلکنا و یدلوا لتا هنایرفظم قوج رب ارح ارب كردبا

 قللارف هدننامز ( تبازبلا ) . یدرک هنمکح یصخشم لاثع كنتکلم هدنساتنا نارح
 یسهدیزکرب تامدخ كنهحیلارق رازبلکنا طقف یدا شملا توق باستک | هداعلا قوف

 . ایر راک هل سامر رک یرادشا ارا یا ییا کاتر رام
 یتسلوا شا توق بسک كنيلارق رادتقا یادناخ ( تراوتسا ) هرکص ند ( تبازیلا )
 .رایدشود هنرکف كملمهروق هدتسم هرادار هدهرتلکنا یک ینیداوا هدهسنارف هحنوروک

OSرد رم اطقاو .یدراعهای تامالما هند لفاتش هک ارتش كناوخارا  
 .یدراشخا هظفاح یلماعت راهعفد قوح كب هجنلک یسهرص هدراهسیدباشلا دوف باستک |

 زیلکنا ها اعاد طّقف . رلیدیا سا قسطل هدشسم هزاقا قوح 31 هب هرتلکنا

 AE كن وتنلراپ ( تبازلا ) هدنحرا ۱۹۰1 الثم .ىدرلشملا ظفح ىتاداعو قالخا

 تایاکش نلک هعوقو هدوتنلراپ نامز ییدریو یرلتارب زابتما ضعب نیزرسکغا لاصحتسا

 ماوع كردبا دادرتسا یراتارب ( تبازلا ) ناه :یدیا شلوا بجوم یاجیه هدهردنوا
 یو كنهحیلارق .یدلیا رکشت نایب ینالوط ندنماتها هدنقح هبموم تعفنم هنسهراق

 < هرلکنا .یدلوروک تک ازن و هدرا ( ترا وتسا ) هکویلاح نبا بلج یهماع پولق

 ندنرادنقاو تمظع یدنک ( قاژ یجنرب ) ندیا مکح هعفد كليا هیادنالریاو اجوقسا



 یسهعوم یمهناوک اف قوع> 8 ۷۷۲

 ورلبا هدهج ردر كج هدىا كيرح نیعوم طبع ی زله رظن هقلطم ءوق ..یدلوا تسم رس

 ا کا یارف هده > كردا قلشورف راه یقحاو یدروس

 : یدیا هدکلروک رلهلج وش هدباتک وب
 ردصم ندرللارف نئاوق ندلجاو « یدادوجوم رللارق مدقاندزعا لکشت راتلود »

 لاوما وک كاتسهعس لارق . ردلکد ردصم ندساوق رللارق یک ییدلدبا نظ بولوا

 ۱۳ ها تمام تسم لاو( ردیمهاگت تعاع تک او
 ندنفرط قحبانج رللارق هروک هقاژیجرب «۰ ردقو تح کم اعلخ یلارق نامزرچیه
 ۳ را عهد تلا وقف ابا ندبس وو رداسور یلدا ناسرا هرالم

 هدهجرد ه كنرادتقا كلارق ؛ رولوا دودعم ندرتاک هانک قلزستعاطا هلارق هحنجوم

 انار حر د ها تم سیر هوا نوا تیل هک | وا
 ا رونوط یدض مای لس ییدنآ یھت كد رکنا ردق هتنطاس نامز یدنک

 طور د کا یدارفا كساداح ( تراوتسا )نیک هرکصندنسیدنک كاد و قاز رک

 یهدیتسم رادا نالوا ءدقبطت عقوم نامزوا هدنراتلود راس كناپوروآ قرر دلاق یتسهرادا

 ۰ راتدشلاج هغو
 غر ینلخ 4 (قاژ) یجنرب «تانداح نک هدنراتنطلس نامږ كننادناخ ( تراوتسا )

 كج هلس هروط وشراقهدادتساو و «دادتساییدلبا ارجا هل اافتقا هتیرتاكسردب ك (لراش)

 ك رصنعرب یکی یکی زاوژروب نالک هلوصح هرکصندنفعض یکەدنسهبراح لک کیا كرادرول
 ندنفرط لارق راهعفد چاق رب كنوتنلراپ یالداحم .ددعتم لار وتنلراب كلارق < یردوجوم
 ارج هتسا شک ا یساسلک احوقسا < یدنعت یهدکمامسو کرو كتلاجا  یدس

 مظع لالتخا رب هدهرتلکنا هلهجو ینیدلوا مولعم تانشت نالک هعوقو نوجا طبر

 یدریدنالقایا هنملع یرللارق یرازلکنا نالوا لسم یتیطوبرم هنیرللارق . یدریدناوا

 تحت هلباوتنلراپ . رایدلیا هفراعم بک هلا افنمو یحاغآ راد ینادناخ تراوتسا ءتروصو و

 بجوم یلاقم لیوطت قمزای هلسهعنع ینسهفاک كنافالتخا و ندا ندح هدنسارا

 . زروللیا رظن فرص ندنتج هلوا
 :یسهیصان 2 ( لمومورق) ام دوا کید الراب هصان رفت هدهرتلکنا هدرمک لالتخاوب

 یدریدتنا مادعا یلارق هد ۱۹۵۵ و یدلیا بولغم یلراش یجنرب ( لهو مورق ) +. یدبا



 ۳۷۲ > یرکت كنهيساسا نناوق

 هوتلراب یسالکشم ٌهفظو كنا رودن یتموکح ٌءرادا هحنقلاق ندهروا لارق یدمش
 قبیل ههرادا هلا تیروه هرتلکنا . یدقح یروهج زیلکنا ر هه روا و یدلاق

 طاارشو نولغم هلهح وینیدل واداتعم هدروماتسایر وتنلراب .یدنالکدهدرضاح یک ینیداوا

 یسا ازم کا راکت ر هلو ارز : یدرتسیا فلمروک :رادمکخ ر اما لوق یم

 زفکنا نالوا ارت یک ۱ عد زوروک و ییدنک ۶ یتسهساس تررح
 . ,یدرک هنلآ یرکنع,دادتسار شاو ا

 یرابلادن الا نا ا لوق یروهج . یدا یا با یاطم ما ( لەو مورق )

 هتلافس رب مظع یهدنالریا و یدلیا هرداصم یک الماو لاوما كرلکیلوتق كردیا بولتم

 شچا (لهو مورق ) یتسهلئتسم ادنالریا ندیا ماود ن الا هدهرتلکنا . یدتا راتفرکآ

 تراسعت هغع ازوا ییرللا,لرللارف ,هرکض :نبک دنا يولعم ی رامشد لو مورفو  یشا

 . دعای نوتلرا و یسا وتلنا هد وا کبد روسق ید نا رد
 و یاب کا هستن ۶ ینررع و یه و ی

 تاحوتف ماطرب . یدلوا ییفرش هداعلاقوف یسهرود كليا كکلماح . یدریو یاونع

 ندنکیدملس ینفج هلوا كنادرف هرتلکنا طقف یدردک ینلح رفظرب ه « لهومورق »

 ءرادا ييدمهدبا تراسچ كرادمکح رب چیه « لهومورق » . یدبا برطضم هداعلاقوف
 یدادتسا « لهومورق » هکلهیلیا هوالع یتساروش زکلای یدلیا قیطت هدتکلم یهدیتسم

E Na E 
 . یدقجهلوا تنطلس هداعا هسیا

 لرد کا قفا ىدا كما عضو راساسا قوخر كج هام هوا رادیاب (لهومورق)

 ماط رب ینیدنارای یدنک الوا . یدیا شا لالخا هلیمسک یسافق لارق یتاداع و قالخا

 نیک هتلکنا مریدقلاف,هتمرکح ءزادا کناری یدلیا,لنکیشت تاود یاروس زر نا

 یدرولی هوا تقوم قجنآ تروصوب هدتکلم رب نالوا شمشبلآ هیهثحابمو هشقانمتسب رس
 كجهلس هلی یساپسا.نوناق رب ,هتکلم هدنتلا یذوفن ربثأت كراناتنتورپ بصعتمو اق

 مورق ) سلحجم نانالبوط هبا ا نوناق ینیدلوا شهاب كرانوب طقف . یدالپوط ناسسؤم رب
 . (۱2۵6) یدتیغاط دس ا, یدلک هنشيا ك لدو

 هنملع  (.لءو مورق ) هدسلحم رب یجنکیا نانالبوط هلذوفت ربتأت هدشرات ۱۹6۹
 ۰ یا ندسلحم هلا هام رر ی رلکدمتسیا ندرلاضعا سلح روناتکید یدقح



 یسهعومب یمهتاوک اف قوقح د8 ۷4

 كنه رکنعڈرادا نالیدا قیطتو یدلوا داقنم هنیعاوا 4( لەو مورق ) هنیاضعا قاتم
 ماوع « ینغیدلوا قللارق رب كنهرتلکنا وتنلراب . یدلوا قفوم تیام یدشیلاح هنساغلا

 IEE ىد دوا اهم کما لوق ین دوج وم كنس رام رادرول هلسهرام

 ینرلاضعا یدلوا ۍظار کا: لنکشت ۍئسهراه رادرول ر و یدتبا ورفرس راجات زاج
 . یدلوا تنطلس ءداعارب زسلارق هدهرتلکنا هللروصوو یدّسا نیست

 ییربک لالتخا زالکنا ( لەو مورق )۰ یدشا تافو هد ۱3۵۸ ( لەو مورق )
 ا ا دو و کح ردا میا او: ا النایرکسعدادنتساو و نمو وخ ندندصقم

 لارتج . یدلیا كارت ییاونع و 2 ی چاق ر ( لهو مورق راشیر ) نالا یناونع

 . یدلیا توعد ع کا ناز ینکیا هحالوف قلوم

 وبشا . ( ۱3۵۰ ) یدلیارمشن یتسهماننایب (ادهر) لوا ندنمربگ هیهرتلکنا لارقکی
 هکزردیا یتلت هرزوا قلوا یوضع رب مهم و یلساسا هلیوا كفللارق ینوتللراپ » هدهماننایب
 اس را اعا هد نارفم هکریام درا هوا نکع تعوکعت هرات دسلا
 باوج هبهمانناس « هقرف ر هلاق ندسهراق رادرول کسا . یدبا روسد « رولس باشی

 « ردلکشتم ندسلح ییا هلا لارق ر یسواقو یمسر E تید ره روا

 . یدد

 شلاق طوب هنلماعت کساو شمامهدبا مضه یتروهج و یلالتخا هرتلکنا هک كعد

 ندنفرط لارق رب نالوب هدنتلا یلورتنوق كنوتنلرابرب لکشتم ندسلح ییاهنب ندنغیدلوا
 یتاسانم كنوتنلراپ هلبا لارق . یدیاشمرتسوک هدنروصر حضاو ینکیدتسیا قعلوا هرادا

 هلئسموب نایمهلوا لح هلبا لالتخا یجنرب . یدتجهلوا هلئسم رب چوک كا كمنا دیدحت
 . یدقجهلوا لح هبا لالتخا رب ینکیا

 شلوا هبنتم ندنربع سرد ینیدلوا شمریو كالالتخا یجحمر وب را ( تداوتسا ) رک |

 كالراش یر طقف . یدیا رارولس هربتک هلوصح تطاس للم ر هدهرتلکنا یدرلهسلوا

 راشملا دوعص هبیلارق تحت بقاعتم یر رب ردق هتسهنس ۱۹۸۸ ند ۱۹۹۰ هدیلغوا ییا

 راشمهعونوا هدیشر چیهو راشمهعرکوا یش ر چیه نوجا یرلکدلکندافنم هدیسکیارهو
 راثذخا ندلالتخا لراش یحنکیا نابلبا تموکح یارجا هس شب یعرکب الوا . یدیا

 رامورات یت رلکیک ودسج ك( لءومورق ) . یدقوص هنجا ملظعلوهرب ییهرتلکنا هلیدصقم
 نیک ا 8 . یدنر دلوا ین هیسایسلاحر نالوالخدعذ :دنم دعاكسرد .یدسا



 ۳۷۰ x یوکت كتهیساسا نیناوق

 قالخا كنمارس .یدربو هبافصو قوذ یدنکنوجا كملس هتولوا قاشمو محز ینیدلوا

 كناسح ر هوو یدردنجوک یرازیلکنا او ۶ یدارتگ امار وی ا زیلکنا یناداع و

 مهفت وس هدنسهرآ وتنلراپ هللا لارق . یدلا رثأتم ینوتنلراب تافراصم ینیدلوا بجوم
 كارتشا هدهشد لئاسم همهفت وس و . یدلیا تدش سک تیاهن « یدالشاب هحفشخ الوا

 تسایس كرهلیا قاغا دقع هلبا یئول یجنررد نوا یلارق هسنارف لراش یجنکیا . یدلیا

 نالوا ناتستورپ هدکلرب هلزسنارف كيلوناق . یدلبا اس هنرزوا قافاو ینسهجراخ

 راکفا لارق و یدلوا رثأتم ندنو هیمومع راکفا هدهرتلکنا . یدلوت هدنهملع ادنالوه

 یسهداز ردارب كالارق . یدلاق هدشرونم قمشالفاب تیامن همادنال وه هلن رثأت کكنهیمومع

 كرل(تاروتسا) هجدیا جا ودزا هبا ژنارود مویلکق روند یرامنالوا یسهنراو كنجات هرتلکناو

 هتم زیلکنا كنج وز هلا یرام هلهشجراج رازلکنا نالوا شمقس ندنساجمان تاکرح
 ۱ ۱ . یدیا رویلکب یرلم | دوعق

 . تسهب هدنسهنس ۱۷۷۳ یسوتنلراپ هرتلکنا هج ریک هنهذمكلوتق قاژ یشدراق كلارق
Test ( ) (ناقلغن |) ات زیلکنا نوت هليا نواقوا كردا عضو نواقر هال یاب 

 یساغود زبلکنا هنیرزوا كلوب . یدروم لا فلکت نیم راد هنیراقج هلاق قداص هنهذم

 . یدلبا هظفاحم ید هلبا افعتسا ندشرومأم قروسد قاژ نالوا یادناموق شاب

 ۱120625 « سور وف سا ها » وتلرابنسا شحو نددادنما اعاد هدنحش را ۷۹

 هصخش تیرح نالوا یحغلالشاب تاسهساس تابح زیلکنا . یدلبا عضو ی وناق 65

 نابلیا لیکسشت یتسهدام مهم لا كتراش كوي اتاذ . ىديا رولیدیا نيمأت هللا نوناق وب
 تراش كوب . یدیا رونی آ هنیمأت تحت ندیکیدلبا نوناق نالیدیا عضو یی وشا هلئتسوب

 نوناق زیلکنا رب « كج هم هایدیا فیقوت ینطو رب چیه هخدلوا ینوناق ببسرپ هجنجوم
 هدكفوقوم و كج هلس هادا فقوت قحا هلیایسهرک ذم فقوت رب قجهلل وازار | هدنسهرناد

 نوناق نالا هد را ۱۷۹۹ ۰ یدقج هنالشاب هقاطتسا هدنفرظ تعاس ترد یرکی اقلطم
 رولیا هوالع اهد هدام رب هدزوا قلوا تانمأت هتسهدام نالیدبا رکذ وش كنراش كوس
 ندتیرومأم ناه رومأم نالا فقوت یزیلکنا رب هدنروص رب ینوناق ریغ هکیدیا روییدو

 . یدقج هلیراج هبیدقن یازج رب ربعآ تیاغو كج هلبدیا لزع
 رارویلیا دیدجت ینراحالس هدنروضرب یاد وشراق دا دنتتسا رازلکنا هکرونلیروک

 . یدراروپتسیا قعالک | یترارکف هترارادمکحو



 یسهعومت ینهتنلوک اف :قوقح 8 1

 تا مدد ی 2 ناجع ر هلو .نینکلریسیما كما کلم
 . یدلیا لکشت هیسایس ةقرف. كۆ

 لکشت هدنتل | یمانرارحا نعل لاربل « 5 غیو» و راک هظفاحص « 101168 » یرو

 ۱ . ردهدکلا تباقر هسربر ردق هنوکوت هقرف ییاو نالیا

 ندنسلک ههرارب كقلخ مسق رب لکشتم ندریکیلوتاق نلادنال ربا یمیا ( یروت )
 . یدراررتسوک, تفادص»هتساسور دم ناق | لیام هکلکل ونآف زانو + ودشلا شعب

 یفادم كنسهقشل و ( تراوتسا ( بولوا ندنباحا رلکلاتفح كوي OE كرلتو

 ۳ ملل تداص ااا ود کص نک تود ندرلتنا عقوم را ( تراوتسا ) ندنراقدلوا

 كرانوب .ردلکشتم ندراناتتستورپ ( نهرهیفزهرپ ) نییاجوقسا هسیا را ( غیو )

 و ترا تاکا ناسابا ,تورت تاک اد واع لوس هدرا رهش كوبا ید رکا
 ءرل < تراوتسا » . ردراشلوا قوقح مفاتم یمناد كنوتلراپ لردیا کشت ندرلاووژروا

 رل« غیو » یلالتخا زمکج هلیا ثح هدورلیا . ردشاوا رلنو نالبا نترح-نالعا وشراق ۾

 ۱ یدک یا رصع رب مات كت هرتلکیاو شمربتک هلوصح

 راشمردشل ر هدهتلکنا هدنروحر رغتال یتساسا وتللراپ لصاهدنفرظ مصعو هتشيا

 . ردراشملا ارجا لوررب مهم تیاغ هدنسندم را هرتلکنا هلکلهایوت و

 تیاغ هدواتضتحا لاح و شلوا كيلوناق هتس هدنرانامز فلوص كنم لراش یینکیا
 ههښد تاس ر كوص ندنفرط ساپاپ كلوتقر نالوا شلدا لاخدا هبارمس هلروضر, یخ
 مودم هلو کلم هوا ناف قاز ینکیا نالوا یناخ و یردارب . یدشلوا زهظم

 ندلا هتسیئاح ور نیا كيلوتق :دلارق یارس "یک ینیدلوا زامالقاص چیه یتبد ندشیدلوا
 . یدیا لا اطعا تسسز هدردق ییذلک

 ضرف هموقوا نادیم ر وشراق هتیرایدنک اهداع ینلاح وب كنرللارق یی رازلکنا

 بوم هسادناع ( تداوتسا:) . نلیدنلرضاح ر هکمسشیرک هیچ وللا ند راک دابا

 ایا ساناه رازیلکنا ینلارفزیلکنار نالوایجورمكنسهقشلوب كن ول یجمدردنواو كىلوتق
 ییاو ًاتاذ ۲ ES ۹ را » نانل وا هعفادم ندنف رط بياف کا یارق

 یک یرلهمکح تاح دنا قاز جتکیا و ید راد تماشم ,هدهدنسارا هم ا مهم

 «تسه» ا ا قالا یتوناق « سوروق سا ها » كردبا داحا راهداعلق وف ا

 ینیساوا دار ارد یلوا كيلوتق كنسیدک . یدقار هدنمکح نکیناک هدیوناق



 ۳۷۷ K&¥ یوکت كنةيساسا, نئاوق

 تیاغ هدنوحما رلکیلوتق ندننیدنارواط راکه اسم اعاد وشراق هرلکل وتق یهدهرتلکنا نوجا

 هدكنفاخ و «رابتخا كقاژ یجنکیا رازبلکنا . ۰۱۹۸۷» یدلیا رمشن هماننابب رب راکهحاسم
 «نءهدومود یرام» طقف .یدراروسدبا توکس نوجا یرلکدلس یفیدلوا «ژنارود یرام»

 یرلقدلوا هدکمکج رازیلکنا هحنک هباید یلغوا رب كقاژ نالوا شعا جاودزا هلبا

 . ریدالشاب هفقروق ندنکجهلسهدبا ماود دالایلا كبارطضا
 هنابسانم هلبا (یرام ) یعرح و ژنارود ( مویلک ) یاسر یسقرف « غیو »

 اکا یییارق جات هنیرلیدنک كلوت راپا و رایدلیا توعد هبدرتلکنا یرایدنک كرهشیرک

 كج هلی هدا نیمأت ی رللماعت هليراشهاوخو وزرا كرازبلکنا . رلیدنلوب هدندعو کج هلا

 . یدر وقح هحالوف هلروصو لالتخا نالوا

 هلبا هبرکسع ٌهوق رب قافوا هنیرهش « یبروت » ناک هدناحاس « یاونروق » مولک
 قاحتلا كن رادادفرط هنوک ندنوک ه رکسعءوق قافواوا ییدرتک هدکلرب .یدلوا لزا

 : دود ن رکا فداصت ه هعلام وقر سه هس رهش « 6 یدوس هدنسهاس

 . یدوروب هنرزوا هردنول هدنداروا

 : ییدلیوس نامزیه هدر یه ًارابتعا ندهققد ینیدصاب قایا هتعاروط هرتلکنا مولک
 ند « کج هلیا هعفادمو هظفاح ینسهساساو هبسایس تیرح كنهرتلکنا هلبایید ناتستورپ »
 . یدیا تراع

 یجندرد نوا یدلوا روبحم ءرارف نوجما ییدلدبا كرت ندنفرط یسهعبن قاژ یجنکیا
 اغا ینسهفظو كلرورپ رفاسم هدنروص ر هناهاش هقاژ نالوا قفتم کسا  ةققح یول

 . یدلبا زیهحن اغود هدر زاضحا ودرا رب هدننمض هعفادم ینقوقح كقاژ تح ۰ یدلیا
 ها« ادامرا » کیدردنوک هنملع هرتلکنا كساف یجنکیا یلارف ایناسا لوا رصعرب مات هدوب

O E STول هرکی  
 یسامنود زیلکتا هدیماغود زسنارف نانلو هد « غوهال » و بولغم ندنفرط مويلي

 یکیدلیا هدلا هدنلخاد یسوزرا ردا اکتا هقوقح هدهرتلکنا . یدلدا رامورات ندنفرط

 ۱ . یدلبا طفح ییلارق

 هدكمولک و یسلزب و ه یرام کلی كنللا رق تح هد هاتف ینیادناخ ق وقح هلوا

 لوف یروصو مولک طقف .یدلنتسیا یاق قرهلوا,یجوز كنهحیلارق جو قم

 رادتفا كلارق کیو كمرتسوک ینغیداوا لالتخا رب هدنجما كشيا هدر « غیو » ىدملا
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 "اکرتشم یفیرام هبا مویاک وتللراب .رایدعا لوبق ینروصو هلیرکف كملا دیدح ین بلارق
 و هرادمکح کی ییا وتنلراب هدضرا ۰۱۹۸4 طاش 4 ۰ یدلبا باخت ا رادنکح
 .یدلیامدقت ینراش نالیدارت نا of rights نالیالکشتینلع كانسهبساس تب رح هرتلکنا

 هرکص ندکدلبا دادعت ینلاعفا و لاوحا نالوا فااخم هنوناف كقاژ یحنکیا تراشوب

 قوقح كام روک رک رر یکی کک ینفیدلوا یتح هغعای رابش 5 كلارق رب

megaدایر  E e a۲۳ تست لا سا کس  
 هساسا قوقح کسا كرهشارب یرلاضعا یسهراق رادرول هاسهراق ماوع یک یراقدیاب

 ینقبطت كنياوق هلیسوزرا كلارق زکلای : هکرلرید هلیدصقم نیمأت ییراهسایس تیرح و
 قلا وکریو ندلاھا نیرسکلدا لاصحتسا یأر كنوتنلراپ . ردلکد ینوناق كتا لیطعت
 قمالبوط ودرار هدرضح تقو نیزسکلدا لاصحتسا یار كى وتملرايەنب «ردلکد یتوناق

 هحیتسبرسو رح بوم واهدنتل اذوفت ریئأترب چیه یا كنبرلاضعا وتنلراپ . ردلکدیوناق

 ابو لیدعت « قمی یهضتقم نیناوق « كملکيد بوبالک | یتایاکش كنلاها . ردقجهلوا
 « ۰ ردیللدیا توعد هعاجا قيص قیص وتن راپ نوجا كا دیدشت

 كنوتنلراپ کسا زکلاب رازبلکنا هلبا تراشوب نالیدبا اطعا هرارادمکح هکرویلیروک
 . نمهلوت هدنراشو دحاو فرح راد ههمومع دعاوق . ررولیا باط ینقوقح

 هنقوقح كنلم زیلکنا یتح « ردقوقح وتنلراپ « لکد رمشب قوقح یرلکدتسیا كرازیلکنا
 . ردق و بلط ر چیه هدا

 نوجاكملس هک ندنسهدهعك مار لکشمردقو ندنتیدلوازیلکنا « ژئارود مولک »

 بوروآ هنفجهشارغوا هلبا یسساسا نوناق زملکنا مویلک یجنجوا . یدرویکج كلحوک
 هدرلنوب ةکیدرتسوک شاب رللماعت کی شاو شاو هننرزوا كنوب . یدلوا لوفشم هلیلاوحا
 .رایدلبا دددح ىنلوصا وتتم راب زلکناو رلیدلوا ا یوقو مکح هدایز ندن وناق رب انداع

 كرت هنساسور یسهقرف « غیو » ندا توعد هغللارق یتسیدنک ینسهئارجا ٌهوق لارق
 نوتب مویلک یدلوا یآرلادحتم هلا تکا كنوتنلراپ هلتروصو» لارق عبطلاب . یدابا
 ی ها ا هفرف نالوا زا یوکا هدوشراب یموکحس هدتظلس نامز

 یسلینهلک هلوصح هدنسمرا قللارق هلا تما یالکو د دهلک لهل و و یدندبا تداع هنسیدنک

 . یدلوا شمردلاق ندهروا یمهش وس نالوا لمتحم

 الکو تلوئسم هدنسهاس لماعت هدلاح ینیدلوا حرصم هدنوناق ده راکت ا تا



 ۳۷۹ < یلوکتگن هیساسانبناوق

 نوجا یکرحو لعفر یه یسهفاک كراظن هعاحا اکو تاوئس .یدقح هنادم یسهلئتسم

 ینیدمهنازق یتنما كتینک | « هکمریو باوج هدلاح یفدلوا عقاو لاّوس دارا هدوتلرا
 هدنساراوتنلراپ هلباتم وکح هدنسهباسلوصاو هتشيا .راردر و هکملکج ندرادتق|عقوم هدلاح

 یرغوطهزاوت نالوابولطم هدهسیایدمهلک هلوصح هامات نزاوت نالکمزال یهو دوجوم
 دولا . در وا در ۇشا هنوز یموگک یاری + قتلواب اس
 هلنتروص لماعت یساسا یسلیهدیا خسف ینسهزاق ماوع هدكنموکح هدنسهجش ,لماکت
 كن وتلراب یراظن نوتب كنهتباق ییع هدنسهماس یلماکت كلوصاو هنس . یدرک هنجماكشيا

 هدلاح یراقدلوا کرتشم نماض كنيرارر و هدکلرب هدربدقت یراقدلوا زئاح یتیژثک |
 ندرادتقاعقوم ندر یسهلج هدر دق یرلکدتنابغ ی داء كنوتلرایو رارلباروما هرادا

 . یدیا رلرولکح

 وربتدرل رصع هدهرتلکنا یلوصاالکو تیلوئسمنالیدالوبق هدهطورمشم تام وج ناکاو

 كرک یرلهقرف ( یروت )و ( غیو ) هدهرتلکنا .ردلوصاوب نالیدیا عضو هدنسیاس لماعت
 هموعراکفا قجحنا هدو .یدبا راب ر وطب بودیابقعت یراربرب هدنموکح كرکهدوتنلراپ

 یسهمومعراکفا كتلم هدهرتلکنا اراتعا ندنآ و .یدیاهدکلک ورلبا هدنسهحش تاباخت الا

 . یدیا شمالشاب هریودت یتکلع روما

 باختا لوصا ارز .یدبا دودج یددع كراندا كارتشا هناباخا ردق هنسهنس ۲

 ضد نوجا كملسهدبا كارتشا هتاباخ| هحنساضتقم لماعتو نیناوق کسا ندنغیدلوا ماعان

 لیخر یموکح هرادا یسارقوتسیرا رب یلتوق هدهرتلکنا . یدا مزال قلوا كلام هنازابتما

 كنموق زیلکنا یسیساسا نوناق زیلکنا .یدنوط هدنلا هطساواب كرک هطساوالب كرك نامز

 هنیرزوا جاتحاو هدهجرد قجهشلوا سح شاوب شاوبو یدتبا لماکت هدکلرب هلیلماکت
 ۰ یدربگ هللا اک م یوتلراپ مه یسارقومهد

 كنبرام یجنکیا نالوا یرافلخ هلیراتطلس نامز كنبرام یجنکیا هلیامویلک ینچوا
 یءذجراغ هزادا.لوطا یی هدننامز یطلس.كن (هعمع نآ ) هسلارق یصرشم

 كرك « تییلاغ نالیدیا باستک | وشراق هبهسنارف كرك . یدلیا توق بسک هلبا تایرفظم
 نامز ك ( تبازلا) هحبلارق ینتنطلس نامز ك ( نا ) هحیلارق هراس لاوحاو تایرفظم
 هنفاح اپ یار وطار عا تاکلامتسم كنهسنارف هدننامز هجیلارق وب ۰ یدنه کی هنتنطاس



3E ۰یسهعومب یسهتلوک اف قوقح  

 شمالشاب کما یلاعت قترا یسهبرح تراجتو هیرح یاوق كنءرتلکنا یک یفیدالشاب
 . یدیا شلوا رهظم هب هج راخ تساسر یدج کتا ب یگادو

 نوجا ییسهوتک هابند ثراو ر ندنجاودزا نالوبعوقو هلسنرپ هقراعاد ( نآ )
 . یدلیا وزرا قعای ثراو هنسیدنک قا یجنج وا یردارب كحوک نالوا لاغود سلرپ

 ندنزو كسنرپ و ًاتاذ و ندنغیدلوا شللق كيلونق قاژ یجنجوا یلغوا كتاژ ینکیا
 قرهیوق هبتروا اهد ر ینرابراحم نرد نک وتتلراپ ندنغیدناو شلک هروهظ لالتخا
 . یدبا لکد هدنسوزرا كما بغ یهفاسم نالینارق

 یتسلارق تخم هرتلکنا یوناق deta Ateاissemenا نالیای .دحشراا ۱

 نوناف» هتشبا .یدرع هتنادناح ( زوناه كیوسنورب ) نالوا ناتستورپلرل (ثراوتسا)
 عضو كنوتنلراپ هدنلالتخا ۱3۸۹ ارز .ررتسوک ینحرص قح نالوا وشراق هنادناخ كتلم
 ت . ردح رص قح كتلم ینناوق هرتلکنا » : هکیدا راو اهد نوناق رب رکید ییدلیا

 «ردکج هلبا تموکحیارجااعست هنماکحا نیناوقنالوا عوضوم رادمکحره نالواقج هقح

 . یدلیا لیکشت لار ههدعاقو ینوناق ۱۷۰۱ هک كد . یدیا روید

 هرتلکنا تالکشم الب ژروژ یجنرب یلرووناه هحنلیا تافو ( نا ) هدنحشراا ۶
 ارز .رایالا قتطت فرح ینلوصا ارا یادناخ رووناه . یدلبا دوعص هتسیلارق تح
 كملا رنک ینذوف كنوتنلراپ نوجما یراقدلوا ىلجروب هنسوتنلراپ یلکنا ینتخت هرتلکنا

 . رایدالک | العا كپ ینغیداوا قمشیلاج هدنهملع یراتنطلس یدک

 قطو رشم لوصا هدهرتلکنا لاوحازمکیدلیا راصتخا الابهجورب بودبا ماودهلرا رصع

 وزرا كتلم هنیرارادمکح رازملکنا تیاهنو شما تبش هللطرش قماماسوا ندنرب اهدرب

 ینطئارش كتامو شمردتبا لوق هدنسهجیتن هلداسح رب یداعم و عخ یلناق یناماو
 ۰ یدیا شلک ءرادنقا عقوم رادمکحر شما لوبق

 زمکیدلیا جرد هالاب یرکف زمکیدلبا ناینا و درس هدنشاب كلهلاقم کر ویلیر وک
 جم اتن لزوک كب کن او 6ا قطن ییساسا نوناق لوا كا . كدتبا تابثا هليا عياقو

 راشمامارا ینتیدوج وم كنايرظن یتح «راشمار هفرطر ییایرظن رازلکتنا نالیا لاصحتسا

 قوقح هجبتلاب و راشل | هتقد رظن یلجاعو مربم جابتخا . ايرو تیمها هیهمقاو زکلا
 ه(لءو مورق) ناقیجندنرلجما یتح راشمراتروق ندنتلا یدادبتسا یاپ دلرارادمکح یدابع



 ۳۸۱ K* یوگت كتهیساسا نیناوق

 هنمنع كتلم هلس تاباا ییدردشا ارجا .هلا یرکسع دادقسا كنا ل فراق

 روبحم هک ۱ نوس هدنکوا كنسوزرا كتلم هد ( درول یماح ) تیاهن و شمامهلوا عنام
 یر, رازملکنا هکروینالک او رویبرتسوک ایش هزب لاوحا نالیروک وش هتشيا . ردشلوا
 نالبازوا نوا بصغ یا و رسا یل یے لام ت اد یراق 9
 یهعقاو زکلاب بويا داعقا هسرزوا تایرظن اط رب هليا تلم قوقحو راغمسک ىرللا

 نیوکت ًاعبت هلماکت نوناق ییرایساسا نوناق هکدلیا لماکت یرلیدنک و رلشلآ هتقد رظن
 ندا

 یهسیاقمو هیساسا قوقح یسهتلوک اف قوقح

 یسردم هیساسا ننناوق

 فراع یہ ہلا لر ہم

 ZS ےک



 هدنکلاع تلودر كن «.دنجا لود

 )ی راهما دف .تفاعم
 ییدلوا ر م یا نیمطن ًاماع هدنکلم ینسهفلتم تاحاتحا كتلود رب هدزعامز

 ۳۱[3یاردر ون کیش رد هاسام هلا هبنجا تاک رو دارفا رلتلود هاتهج

 هبا هیانجا لود بولوا یببط یسعا ثدح تافالتخا ماطر ندهروک ذم تاسانم
 یدنک هسیا ندتمجاع هترلهمکحم كاراتلود وا « راتکرشو دارفا نشیرک هناسسانم

 تو 9 دع یفاوم اهد نوا قح لااا عمار هم ام کد کلم

 هننوعد هیهلحم کاج كراهسمک مقم هدهینجا كلام یسهنوناق تاعوضوم كرلناود
 . ردهدقع ولو دعاسم

 رلذخ ام (۱]
 یدعامو۸ ٩ هغى «ه داح 1۳21۱۵ thêorigue et pratique de dr-int-privé س سیاو

۲ - l> 1۳2116 de dr. publie international __ قاش رهم 

Principes de dr. int- publie __ نەتەرق 

 ورژورهف —  Etats es Souverainsدلج -

۱۸4۹4۰ - ۵ 4 ۱۸۷ Journal de d. int. ۳۲1۲۵ __ هنولق 

۱۹۱۰ Revue de dr. int. privé et de 0۳۰ pénal.int. __ لەدارال 

۱۸۹۲ -_ ۱1۸۸۹ Annuaire de 1۵5۱1604 de dr. int یرهو 1 تبع لود قوتح 

Consultation fournie ã la Sublime porte dans 138۵1۳6 des __ نغور 

indemnitaireS russes 

Traité élêmentaire de dr. administratif __ gla, 

 . ریل هللدبا قیرش هبهفلتخ ماسقا ارظن هنیرازادهقالع « هیقوقح تابسانم [۲]
 E تکا ا ر هو ندنسهببت تلود رب اب هقوقح تبسانم رب 0

 . رولوا قی طت یسهینواق تاعوضوم كتلودوا هدریدشو . ریل هلو دوجو هدنسهزا در ی

 دارلتل ود وا E داکعهاقاو ندنسهعش تلود کیا فلتحم « تبسانموا دوخاب ۲

 قوقح «نولاق كح هدیا هرادا یبسانموا هدر دق ول . رولوا عقاو دلها دد کیا عبا هږک اح

۷4 

 ج رونلوا مک 5 هروک اکو او نیبعت ۳ ظن هسدعا وق 1 هصوصخ

 هموع قوتح و ریل هلوا عقاو هدنسهرآ تلود ینا هبقوقح تبساتم دوخاو ۳

 . روئلوا قیبطت یدعاوق لود
 کیا هدهدئو . رولوا عقاو هدنسهزا درف رب هللا تاود رب هیقوقح تبسانم رب دوخایو ٤(

 . رددوحوم لاهحا



 ۲۸۳ KK یراهّئاضق تیفاعم هدنکلام تاودرب كتهبنجا لود

 رادتحالص هتیژر یییوحد نالواهماقا هنملع هبنجا لود كنک اع تلود رب هتشیا
 كلاغو نملّوم . ردشهالشاب هغلوا ثحب عوضوم هلروصو یمهلئسم یرافدالوا بولوا

 ء ینفدالوا یتیحالص كل هلع ک احم یمسق رب e راشلریا هبییا هدبابود یک احم هلتخ

 . رارویلیا نایتا یراقدلو رادتحالص یرکید
 : هکر لر وسد رانالو هدنملع تحالص

 هدر دقو . ردعبات هنساضق قح كتلودوا هلیبسح یهاکتماقا ایو ییعبات « درفوا اي أ

 ندنل اعفا كرومأم رب الثم « رولوا قیبطلاهام یسهیصوصخ قوقح ايو یسرادا قوقح كل ودوا

 كل ودواینیدالوا بولوا قح هنساعدا تانیمضت هلمبسو هسیا شلواضراع ررض ر هدرف وا ییالود

 هنسهدارا كن ولاق عضاو یشیه » : هدعاق نالوا امرتمکح هدول .رولولوا نیعت هلسهلخ اد نیناوق

 . ردنراع ندنسهدعاق « ردعبات

 تا ودر هلرکید رببعت . رولوا مبا هنساضق قح كتلود ینجا ر « درف وا دوخایو -- ب

 . رولوا ندنسهعین تلودر رکید EE e هلا

 یساروش هدحا لوا .ردلمأت جات ینجهلوا ثرابع نده كدعاوق كجهدبا هرادا یتابسانمو
 هدنقح دعاوق ندا هرادا نواسانم لیبق و هدناقبطت ەدە « هدنیفل وم IEE هک رد راک نایاش

 تود هدایز اهد ايو کیا رانو ارز .زامالوا یدعاوق لود قوقح « دعاوت و .ردقو تحارص

ETردقو توک کیا هسا هدهدام نالوا زم عوض وه . رولوا قیبطةلاهبام هدنابسانم  . 

 عوض وم دارفا فرص E ET ارز . زامالوا یراج هدیدعاوق لود هصوصخ قوقح

 ییهامر طاتحم نوجا ینیدلوا عقاو OFAN o هللا درف ر هدام یصوصخ کولاک .ردثحم

 .ردبلال !رابتعارظن نەت ا تالاتحا نوجاكو .ردمزالیبیعتدعاوقضعب راحات راح هیفامعم هود ات

 تلود وا دوخایو شا لاصحتسا رب ندهیبنجا تلود رب « درف نالوا ثحم عوضوم ۶

 هسیارو واو شما عیدو اک ۲ یت ر كحملاصمضعب قج هلوا عقاو هدتلخاد یسااع دووح یدک

 مک هتن .رلک مزال قعولوا قببطت یسهرادا قوقحایو هیصوصخ قوقح كتلودوا هدنقحینجا درفوا

 قبیطت هیناعغ نیناوق هدنافالتخا ندیا ثدح هدنسهزا یرارفودنمش ییا مور هلا هینس تموکح

 . ردشمالوا عقاو ضارتعا رب یدج هدباپووو شعولوا
 نوجا یسهعبت « كود ینیدلوا بوسنم كنيبنجا وا الثم هدلاوحا ضمب رکید طقف -- ء

 یرلیا اهد رلفلوم ضعب یک هروفو سیفو « رتفه ۰ ردیا دازآ تالکشم هسیا شعا هلخادم

 لود موم قوقح هدنرلتبسانم نالوا هلرلتلود یوا ندلود قوقح صاخشا هدددادارفا درهدک

 . رلروییدیا نایب یراقدنولوب عبات هنیدعاوق
 كراو . رلروبعا لوبق یرللوا دیفتسم نود قوقح كنهءداع دارفا هسيا رافلّوم ضعب

 یدعاوق لود هصوصخ قوقح هد « لود موم قوقحه e هدلاتحا كوص و هحنل وق

 لود هیموع قوقح اْضس مدنفچ بو ولوا دع هنداح رم رصحنم هنناذ یعو « و . زامانولوا قیبطت

 < رورضلاب هدهدلاوحا ضعب . روت ولوا قیمطت یدعاوق فصنو هبمومع تلادع دا « یدعاوق

 . رولوا قیبطتلاهام یمهیلخاد ننناوق كتلود وا
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 دعاوققدصم ًاموع كلود قوقح «یرالوالالقتسا ناخ "الباقتم كرلتلود -۲۱]

 تلود رب یالود ندنادهمت ییدشیرک تموکح رب قرلوا یسهجبش كيوب . ردندهساسا
 . زامالوا عبات هنساضق قح كلها

 ا | همی رب لود, ,بواوپ یر ندنسهتنانا هفاصوا تک اس ءاضق یک
 ینیداوا بوسنم كنهمکحو لوق یکتا درج ندتیک اح تفص یسلوا عبا هتساضق قح

 یسلخادم قح هلرکید س اوا زناح یننحالص یهنو یا هدنفح یدک كلود
 . ردکعد ملست ینسهقام هلیب هدنقح طاصمو روما ندیا قلعت هتکلع ٌةعفادمو

 ج هک راروسد یر رادفرط تحالص ارج اکو

 دارانوب ریارب هافلوا قدصم ًامومع یرلقدلوا تنک احو لالقتسا اک كرللود ۳۱7
 . ددراو یراتیصخش یا كرلتلود . زالوا عقاو ادم رک دم فاصوا لافراد

 د اوم تدصحش یرگید < هساس تصخش

 هتسادق قح كنهلح ها ۶ تالماعم یراقدباب ءانس هبهساس تنصخش اراتلود

 هساصفقح كبهباج کاخ «تالماعم و لاعفا یرافدای هلتفص یدم صخش هدهسلکد علا

 . ریلک مزال قلوا عبات
 :هکرومد كرهدیا ج نه یراکفا كنيفلوم ضعب رکید « ( لهداربال ) ندرارادفرط

 . راروشدیا قافا هدنامرد یتساسا لالقتسا « 6 احح كرکو یرارادملع تیحالص كرک

 < تبثم هیت یساسا لالقتسا نالوا رمثم ریعو هناشیدنا دوخ « یم هدزعامز هکود لاح

 هخلوا معاف یساسا 1۳06706060702006 طبارت « هلباقتم بمبات نانلو رمشو هناشیدنا رغ

 . ردمبات ههکلم دودحو ههقوقح دودح . ردقاضا موهفم ر لالقتسا . ردشمالشاب

 هدیواعد قلعتم هبهلوقتمریع لاوما الثم هدلاوحا ضعب هل رانانلوب هدنېلع تیحالص
 ندلالقتسا كتفاعم ساسا «وب کرار ودیا قیدصت ی راقدلوا رادتحالص كنهلحم اح

 نایاش هدنح وب یراساسا لالقتسا هل « تاواسمه . ردکمنا فارتعا ینفیدالوا تعنم

 . ردیدنسهلا فاصوا بوناطوا ندنسهلوا فاصوا كراتلود « رانو ارز . ردلکد تیما

 نالوا زلاح یتیهام رب یراستعا هدلاوحا رثک | ؛ ردتیگ اح یزبع فصو لصا كنلود

 ۱ . ردلکد لالقتسا نالوا دبقم قوج زا هلا تاواسم

 تیک اح هسکج هلبدنا اعدا زابتما رب نوجآ راتلود هدهدام نالوا زمشحم عوضوم

 یل ر دصاب كناصع ر الثم یسهظفاحم كنهمو تما . لب هللوا اعدا ادنتسم هنساسا



 ۳و وب یرلهئاضق تیفاعم هدننکلام تاودرب كنهبنجالود

 طبض عورشم ربع دوخایو ندریدن رب نالوا ذاخا نوجا ینیمأت كتکلم ةعفادم ايو

 ندنفیدنولوالنع لوصا فالخ كلذک «نالوا ررضتم ندفقوت ر عورشما ايو ندلاوما

 تلود كلود « لاوحا نالوا بجوم یرلتباکش هارلهسمک ندا اعدا تانیمضت یالوط
 ارز ۰ زامالوا رادتحالص هدرلنوب هل احم اذه یلعءانن ۰ ردلاعفا یفیدپاب هلتفص

 ع رفتم ریغ هتک اح طقف .ردهلخادمهنسارجا كهينجاتیک اح «یرادصا مکح زیاد اک |
 نامزوا هسیا شلدا یوعد ةماقا یالوط ندلعف ر ینیدالوا رادهقالع كنهماع وق نعي

 . زاما ولو هدنساعدا تفاعم تاود

 هنر اح یجب ییا E E ی
 هنساضق قحكنهلحم کاحم یالوط ندهروکذم لاوما ندننیدلوا ا درف < لکد "انب
 عيا هب هیلحجم کا هلتفص ثراو هسلا ردا ثراو هدنحراخ E كلذكا . رولوا عات

 تالو هضرا تالو صع کاو لق لارا ےک نوعا ها ترا تک و
 عبات هتساضق هاد كنهلحم کاج ییالوط ندنلاعفا و هسیا ردبا تخورف ینسهبعانص
 .ردهلتفصدرف «لکد هلبتفص هک اح تلودرب «یسجنا, تراحت یارجا اریز :ریلک مزال قملوا

 ماسقا كتکلم دوخایو هدهرناس كلاع نوحما نبمأت یفادراوم تلود رب كاذک
 هیافتا»ی ایلق:رفودنمش یتمی یمدخ رب نالوا افا ندنفرط راتکرش یصوصخ هدنسمرات
 . ردعلات هبهلحم ا یالوط ندوب هسیا ردنا ماق

 ههرکسع تامهمو مزاولو قازرا «یسارتشا هبرح نئافس ادعام ندهروک ذم لاعفا

 ندلاعفاوب .ردراو اهد لاعفا ماطر كجهلیدبا عج هدنل | یعانبرادا لاعفا یک یشرابس

 .ردشلوابجوم ,یددرت یسهلئسم یراقجهالوا بولوا رادتیحالص كنهلحم ۶ احم ینالوط
 - ًاناث ۰ رازامانولو هدراشراس مدرادقموا هل هلدصتم نعهن « دارفا - الوا ارز

 رب هعوشمتلود تن لع نیا تافالتحا لوس ندلعفا یاهو هل یر
 یاح یسعولوا لوق نوجا هجا تلود ر هدلاح ینیداعولوا لوق یتحالص هلس هدنقح

 .ردکع دهلخ ادم هنسهمفادمقح.كنهمنجا لودر «هلخادم هلئاسم ندلمقوب - الات ..ردلمات
 ك ام تیحالص قرهیالآ هرابتعا رظن هدیبس چ وا وش یراضعبندرافلوم هیفامعم
 ندنراطبسب لا ین تیارو كوبف ب الوا < کف كرا . رد ایملو دوو
 دصقمنیع «یسهفک كنلود لاعفا ردق هدرا هنیرامهم لا یک یشراس هییرح تامهم
 هلیسح قتعت هود ٌةمومع:را دا كنهروک ذم لاعفا - اا . ردشلوا عقاو هدنتحت یسایس



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح و ۸٩

 لود قوقح كلوب بولوا انتتسا رب رصحنم ههیلخاد قوقح یییدوت هبهصوصخ کام

 . زلک مزال یلاقتنا هنسهحاس

 1۳ ولو ااف هلا حا تاکرش ابو دارفا 4 - تلودورا -- ۷
 کت هینجا ماکع هدریدقتو . ردهدنربنات تحت كننجا ر اقلطم - نوسلوا د اع نوسلوا

E SETI 
 هتمسق و كلاعفا قرهلا هراتعا رظن یالکعم و ءد ( قاشرهم )"ندرافلوم

 ندنالماعمیرلقدبای هلتفص درف كرک و هایتفصتلود كرك كنهبنجا لودو ینغیدالوا موزا
 . روییدیا نام یرلقجهلوا عبات هنساضق راد كنهلحم کا ییالوط

 ندهصوصخ تالماعم دوخایو ندهسایس لاعفا كلعف رب : هک کف كلا وم

 ۳۳1 ترعوط كجا لوق ااو تالش منع فلک ام رر هتیدلوآ
 ۳۱ سی هراس حنا ارا تا لوک . رددوجخوم تخالص هالات یھ
 کدو ایو یسلفا صوصح همان كتکلم قانع د ا تامهم كوما نوجمآ
 ا اوت ی یو دا فال . ردفوت قرف كنو نف تیک رب
 ۳ ات وا یک مر یلوا ام وقکح یی لااتم

 ۱۳و, ست هلوق تان
 تلود تفو هب كتهبنجا لود : کرار د رانانلوب هد ملع تحالص او اکو

 راعم رب هدیابوب یک یفیدالوا لباق نییت ینکیدتیا تکرح هلبتفص درف تقولو هلتفص
 ۲ الا ورم فلوت د رخ واد ردد یکم هد ولو
 . سلم هلوا مکح هنغیدالوا دوجوم قرف رب هدصالاسفا هسیاریابقاب

 هسیا یسایس دصقم یکیدتبا بقعق هددقع یانثا كتلود « ک اح هلا رافلّوم ضب
 ینکیدادیا عاقنا هلبتفص درف هسیا یسایس ربغ دصقمو یتفیداوا عقاو هلبتفص تلود كنآ
 دارا ءیهام رک دم دقع دلا یسارتشا تا التم هحنلوق كرانوا ۰ راروسدنا عدا

 یح « دقع هالوا یک ودا لدس هروک سلوا صوصح هتناذ كرادمکح ابو هودزا

 . ردزتاح یتیهام یصوصخ لو رب هدیناث قشو عقاو ءا هتک اح
 ندنفرط ( نارول) هلتهج یتیدلوا بجوم ینازسدارطا هدناقسطت « رابعم وش طقف

 دصقم كنهیئدم تالماعم نالوا عقاو ندنفرط هینجا لود هققطایف . ردشعلوا در



 ۲۸۷ SC یرل هّناضق تفاعم هدنکلام تلودرب كنهبنجا لود

 یندم نوناق هلبا هساس هیرادا لاعفا كتموکح لاعفا « ( نارول ) نوجا كلوب

 . ردشا فلکت ینمسقت هرزوا قلوا لاعفا نالوا دقع ًاقفوت هنسدعاوق
 هدایز اهد هجرک ارز ۰ ردلکد لوق ناياش هدایز ندنکلوا هدراعم و هفامعم

 . [۱] رددعاسم هعسوت هدایزكی هدهسیا نمضتم یدارطا

 :هکروسد كرهدبا فیلکت رابعم رب یربا نوجما كنو « ( رابود ) ندنرافلّوم نالآ
 تلود نیر وام دوخایو قلوا دنتسم هر ندتلود نناوق یتسهندم تادهعت كتلود

 . ردیلما قیرفت هبیکیا هرزوا قلوا عقاو هجتسبرس ندنقرط
 بوبالوا تسبرس « تلود نیرومأم ارز . ردلکد یرغوط هدمسقت زرط وب طقف

 ددر دش ینیدنولوا دصق اس ناوقندنناوق .راردروح هتکرحقفوتهناوق كل ود

 تیما تقوره تالواقم ییدتا دقعو ینالماعم كتلود ارز . زامقح ییغوط هحش

 د ردزبام ی هیسایس

 نالوارداص ندهبنجا تلود » :هکروسد هد( سیاو ) روسفورپ ندنرافلّوم زسنارف
 هنسارجا تاصحفت نوجا یست كدصقم هلنروصو . ردلل| هرابتعا رظن ینتیهام كلاعفا
 شادا لیهست هدیسهفظو كماکحو زالاق موزل هنس وط عبات هنامسه هحا ها كلاعفاو

 ینیدنولوا ضرع لعفرب نالوا رداص ندهینجا تلود ر هتبرابدنک ماکح هدلاحوش .رولوا

 افاندنفرط هسک هقشاب ندتلود نیرومأم «مقاو لعف :راردلما داریا یلاوس وش نامز

 لمف رب عرفتم هبهماع وق روک ذم لعف هسیا هلیوب رک ا + ردیمهدتیهام كجهمهیدیا
 « . ردلکد رادتحالص ماکح هتّژر كناوعد ثدحتم ندنآ بولوا یماس

 < هکرارویید رانالوب هدنملع تیحالص كلذک -- [۲]

 هدلا-یراقدالوا عبات هتساضققح كنك ام تلود یراقدنلوب رومأم هدندزن « ارفس
 كنساسا لود تاواسم هدعاقو ؟ رلسهلوا عا لصا تلود ندا مازعا یرانا

 و ی ۰ ۳ ۰

Par in parem non habet imperium ۰ رد یسهعسط هحش رب 

 دیلو هحهبقوقح تهج كلهيرادا لاعفا ًارظن هنیرانوناق ایلاتبا یکهدنقح هرادا "یواعد [۱]
 یبدسا دقع كتل ود ندفرط کند . رددناع هب هیلدع کاج ینور كنواعد قلعتم هرات ! یرلکحهدیا

 راد كنهبنحا کا یرلنو هکر دزراب ردقوا یرلقدلوا دنتسم هیسایس دصقه رب كنهندم تالواقم

 .ردندلیبقو یسارتشا تامهمو هحلسا . رولوا ریذاح "یعاد نوجا تلود «كقا حیدو هنساضق



 یس هغو یسهتلوک اف قوقح 3# ۸

 هدیدج تارک هک - ردکعد < ردقو یته اح هنیرزوا لاساو رب رکید كلاساورب »

 عام هاو علا هنساصق قح ا ۳1 رکیذ كا 6 یرکف E » هلا

 .ردمزلتسم هدیفاعم نداضفقح هعدق:دعاقو (رابءد) ریاسهولوا هم ر هدننروص «ردلکد

 كخحمرات .رددنفتسم راتلودو رارادمکح ءارفس یه ندهئاضق تفاعم هدلود قوقح
 راس كفوقج امور ۰ ددشعولوا نجام ارغب ادتا هروک ذمتعفاعم ارظن هنداهم
 طانتسا یتفاعم كنارفس یرافلومرصع یحزکس نواو ید نوا ندنماکحا یهدنقح

 هلرلرادمکح و یلاوز كنهدبتسهرادا یعالاةیاهن ویتفاعم كرلرادمکح هرکوصندنآ «راشغا

 هفلواتح عوضوم یتفاعم كراتلود هننرزوا یسملشالک | ینیدالوا كعد رب ككراتموکح
 یارفس هدهسیا .لصا ارظن هنککتاود.«ییفاعم.كنارفس اخرات هدلاحوش < ردشهالشاب
 . ردمزال اتطنم قلوا یوقا ندنتفاعم كانا یتفاعم كنلود ندبا نیست

 باج هنیروضح كنهبلع اع قرلوا هنفالخ یساضر ریفس رب هکمادام هيلع ان
 5 رد یعیبط یلاق جداخ ندنساضف قح تو دم 1 ا هدتلتل ود ¢ روس هل وا

 : هکرازوسد ًاباوج اکو هدیرارادفرط تحالص -- ۲۲]

 رولیر وک دز لباق ربع هاب راتعا یبهقطنم و هح رات تءق 6 للد وس هدالوا هله و

 لار ادکع یسلوا لا رظن دهن را کیک كتفابم فلنارظس اردک ابو هدیه هغ
 : رعا تلالد هتکیاسا سان ددسن وا لکش یعافاناقام ک دن نھ او

 یهفلتخ تازابتما یراقدلوا زاح "الماعت ردق هتقو ها كنارفس هرکص ندسوح ورغ

 هارازادمکح و ندهیناضقتفاعم كیارفس كرد ا.دام قیره « قوس رشد ندیآ عج و نیست

 هدافتتسسا ندزاتما و GE هل لا دل راتل ود و ی رلقح هل وا دقتسه ندهصخش تسوصم

 . ردشل | ناسا ین رلکچ هبمهدا

 . رد فعض روذح یحهدا دىلو نوجا یرلس اد ثانسهیناضق تفاعم كرفس ر هدر

 قح اا ٌةماقا هدنروضح یک ام یتکلم یدنک هلع فس رانا ارز
 زادوا هعدم یعاود كن دام ,ییفاعم رف ادعام ندنو .. را رلسهدیا

 رب نوجا رلنیاد «یسالوا عبات هنساضق قح كيهدنجا همکح رب كنلود رب طقف

 ۹ ردیا لیکشت مظع روذح



 ۳۸۹ ۶ یرل هّئاضق تیفاعم هدنکلام تل ودرب كهیبنجا لود

 تود هحاووا | رز نالوا یم تورم ع < ا هست راهم ید

 . رولوا نیعلو هدننعضو یعدم 2 مصخ م

 ههنجا كلام تلود دارا! ودا ءلکد تقوم یتفاصم كتلود ندفرط رکید

 - اا لامعتسا ءوس یراتفاعم قرءهردلو هدنتلا هقا م یتاکرح كراحلیا ییدردنوک

 < كجهدیا هقام یهنانضق تفاعم ینیدلوا ناخ كتلود هدلاح ییدسا تقد هک رام

 قرا یاسا ایناز هک و قد نایت ارز ر در رقم
 هندصقم تر رخ اق هتسودنک هدنساننا هفیظو یافا یفاعم كوس .ردمزالهمهم لاا
 ر

 همان لالقتسا هدنص وصخ هفظو یافا كرفس ر نایالوا رهظم ههمناضق تازابتءا

 افا یتسهفظو كتلود رب نالوا ّراح یهناضق تفاعم هدهسیا یهمدب ینجهنمهلوا كلام

 .ردلطاب « لالدتسا ساقلاقیرط لع نک ینتفاعم كتلودو « اعدا یک

 : هکرلر ید راتالو هدنملع تحالص -- [۳]

 لوبق یتساضق قحكنیراهمک كنآ « درفره نتیرک هناسانم هلی هینجا تلود رب
 شا تغارف ندکمبا ضرع هنسهیلم 6 احم ینافالتخا كج ديا تدا هدنرانب و شعا
 : ردلکد تسانتم هلباییشح كنلود «تسبات هتساضق كنهدنجا كاع تلذک . رولوا

 : کرارویید اوج کو یرلرادفرط تحالص -- [۳]

 هبهقوقح تالماعمو تاسانم هلی ندهبنجا دارفا سکعلاب . ردلکد یرغوط اعداوت

 سف عیدوت هنسهمامک احم كندنجاواو تغارف ندنازاتماینیدلوا اغ «تلود ر نشیرک

 . رددلا

 هد نفیدلوا بسانتم بار ی یوفو تاضارم.نرویع ها ۰ اه و
 . ردك اغا هنامقتسم یتادهعت تکرح نالوا قفاوم هلا هتشیح ارز . ضمهدبا اعدا

 : هکراروید رانالوب هدنهلع تحالص ]4[ 
 ضرف هنهلع تلود روک دم مالعا ندتیدلوا عنام هنسارجا كمالعا لود لالقتسا

 . زامهلوا یرثات هدنابلعف هل هسل وا

 ضرف احمق رر یونعم زکلاب مالعا :هکراروید رارادفرط ًاباوج اکوب ]٤[ 
 تلود هوخایو دنس رب لفاک یتنمأت كنارجا اضرلاب ندنفرط هجا تلود هلس وا



 یسهعومب یمهتلوک اف قوقح 8 ۰
 - هدا لیکقت هلسو رب هتعوقو هشاس-تاششت هدنتمض ی هاج كنم ندنفرط هعوبتم

 «تالکشم یهدارجا ۰. ردراک ر نوعا یعدم هدكمردناقیدصت یقح امسر كملس

 لصاح ندنسمنا لاصحتسا ینا كنباد .زامهلوا عنام هنساطعا هقیئو رب ههلموکح ناد
 : رددناع واک نرو عه قحوهل وا

 ینسهجیت كمکحوا کاحرب شما رادصا مکح . ردراش هقشب هقشب ارجا هلبا مکح
 رب شا لاصحتسامالعا ید هدنسهدا دارفا ًاتاذ . ردلکد روبح هقلا هرابتعا رظن

 یالوط ندنسل واشم ربح اق ینلاوما دوخایو ندرادتفا مدع هند یاها كودم «كساد

 رد نو ره یی ردا ارحا یالعا وا

 هیلحم کاج هدهندمتم كلام قوج رب هجرکف كنبرارادهباع تبحالص كلذک []
 هدنقح هجا لود هدلاح ینیدلوا عون ندتؤر ییواعد نالوا هماقا هنملع تلود

 [۱] ۰ رولوا تلادع راغم كما لوبق ی راتحالص

 هدهفلتح لا . ردص وصحم هل اعفا نالا هاتفص هماع هو بویلوا قلطم تعونم 9 )۱(

 هماقا هنهملع یر ندتموکح رتاود كدا رفا هددرتلکتنا ام و ردب راج رال وصا فاتح ه دص وصخ 2

 . ریلیهدا عانتما ندتؤر هسیا رتسیا هیعیرمهت ةوق ییاوعد یعجهدبا

 «تموکحرتناود هلاب یک یرلتراظن هرم هیرح « فارغلت و هتسو ندنرظن ٌهطقن تایرظن

 و روما نلیدا تبشع هنماف راود ندنفرط یساسور و م رناود و یمهیمسر رئاود کالا رق

 لدن الدنا ولت یس هیمسر ٤ا تالارق « اع كلذك ء«شفلوا دع یسهیمیسر تمدخ گالا رق «تاصوصخ

 یاسر ندنفرط یرب نددارفا ندنکیداروک لحم یتیئحو مقو كلارق یوهد ٌةهماقا هنییلع لارقو

 نایمرد یزایتما صوصخ هلارق هيلع یعدم هسیا رولوا كج هديا یوعد ۀماقا هنېلع یر ندرتاود
 . صال دا ارجا هینولاق تابیقعت هنوک و هدنقح هلتروصو .ردزتاح ینقح كقا

 :رددوحوم الماعت یسهراچ كا یوعد هماقا هنملع یر ندتموکحاود نوجا دارفا هیفامعم

 راد هصوصخو فک نکا دع رارضعم اک تالوط ندنسهلماعم كتیرب نترك رتاود

 ها رتسیا یرادمکح ماق» : ریلی هنل و هدا سا یشدا قح قاقحا دره ریو همان اعدتسا طب

 کک یر نددارفا هواد نالوا هنع یتشم و. ردا چور قرەلوا ندنلبق تفطاع یاعدتساو

 ارحا هلهح و هداتعم لوصا ابرقت هسرزوا كلو ۰ ربا بلط ندماکح ینقیقح كعیا قرهنل وا دع

 ییدتا مکح هشراقم هاوص و قح كنهعقاو یاوعد همک هدنسهحش هيلع تاع نالوا

 ضیوعت رب هرزوا قلوا یراکفطا "هلماعمرب هصخش نالوا ررضو ردغ راحود راد هدر دقت

e 
 یونعم صخش ندیرظن هلطق هساص قوتقح یر . ردد وح وم قیفص یا كتلود هداینالآ

 هبصوصخ قوتح یرکیدو تموکح نانل و زئاح یتتفص هیارجا هوق یسورغوط اهد نالوا هدنسهباثم

 5 ردتموکح نانلو اح ینتفص هبلام هیزخو نالوا درف رب عبا هنماکحا



 ۳۰۱ * یرهئاضق تیفاع. هدنکلام تاودرب كتهبنجالود

 کا هنر ودیالوط ندلامفا ضب هچرک روید رارادفرط ًاباوجاکوب س [۵]
 بولوارصحنم هبهلحاد قوقح انتساو طقف . ردلکد لباق یسعا مکح یاطعا كنهلحم

 . ردلکد لباق لش هتسهحاس لود قوقح كيوب

 ندنرظنهطقن هبلود تاسانه یهلئسم «رارادهلع هقشاب ندهقوقح لئالد رک ذلافت |
 ییواعد یراقدشلو رادهقالع كنهینجا لود كل كاج :هکراروید كردیا ققدن
 اقم ندتفرط هروک ذم هبنجا لودو یتودح تافالتخا لودلانب یراما ماق هتّور
 . رولوا بجوم یذاخنا ریبادت ضعب

 ندزعامز «برحهدننامزقوشرکس_ :هکروسد كرهر و با وج (رابهد)ند رارادف رطاکوت

 كرادمکحر «هلاراشمفل رم هدلاح یفیدلوا هطساورب رونلوا راتخا عیرسو یالوق اهد

 نالوط !نادنتم که ارگ نشد یدبا كعد تلاوات رد هو رک
 . ردشماٌعا هشیدنا الصا ندنعوقو برح نالعا

 لح ههشیدنا رب هلن هدنامز وتش ینیدلوا امرفمکح كمك لوصا لودلانب

 [۱] ؟ ردمراو

 یراتتما كتيمرمص مرع

 قلطم یسهدعاق یراتحالص مدع هسرادصا مکح تام هلحم ا هنملع هدنجا لود

 : ردعلات هه | تا اشسا بولوا

 یجنککیا طقف . نمهلتوط مات هنماکحا هیداعو هیصوصخ قوقح هلرابتعا یفص یجرب تلود

 هدانالآ ییعبات ههیموم < ام هلتفص یجنکیاو كلود . ردا هبهروک ذم ماکحا هل رابتعا یتفص

 ۱۸۷۷ یناتنوناک ۳ نانلو دناع هنغلروطاربعا انالآ و نالوا لخدم ه هقوقح هک اعلوصا :ردقلطم

 قح ك اع هل رابتعا هام یسهیصوصخ نیناوق هدحتم لود» :هدنسهدامیجدرد كن وناق یی رات

 ندهرادا تامسقت ايو هبحان رب ایو یمهیلام هنیزخ كتلود هدیواعد نلیدما لوبق قیعبات هنساضق
 «. حهدیافرطر و EE رک دم یاضف یح AN ندنکیدتنا لکن یفرط دحا یر رک

 ینسارجا كدهعت رب ندهیلام ةيزخیالوط ندهیصوصخ قوقح یرب نددارفا هیلع ءانب .ردعملنید
 دارفا اما هسرتسیا تعا یوعدو بلط ینساطعا تانیمضت هلیسیالوط یسارجا مدع كدهعت رب ایو
 .ردبا اضتقا یسعا تاعام هدعاوقو لوصا نلکم زال ییقعت هدنسهماقا یوعد هدنېلع یر ندیاها

 ندنالماعم ییدنا اضا هلتفص هماع ةوق تلود هحنبحوم دعاوق ناناوا لوق هدهدهسنارف

 ۰ ردلاوتسم یالوط ندنالماعمو لاعفا ینیدبای هلتفص درف بونل وا دع لوئسم ريغ یالوط

 ۶۱۷ هفیحص ۱۱ دلج یمهمانلاس قیعج لود قوقح (۱)



 یسهعومش یسهتلوک اف قوقح ده ۲

 هنساضققح كاهیلحم كاجو تغارفندهیئاضق تفاعم یراقدلوا راح ًاضعب رلتلود
 ۰ رلبا ر وما عیدو

 . رولوا ینمض ابو مش رصای هدتغارفو ۰ و ۸ چ عا

 ر یالوطندهداعنوید هدر وح هلع کام هنملع یر نددارفا كلود -- الوا

 ؛ یسعا هماقا یوعد

 قح كنک اچین تلود ر هللا هلود "هل واقم رب ینیدلوا شعا دقع هل وا ا ۳

 4: یس | ونک قساضق

UUكننجاوا كنه دحتم تافالتخ ا تل ودرب نشیرک هنادهمتب ر ندهدنجا دارفا  

 ا یا ا قر اخ داوو فیس وا ای
 ماقمیتتیحالص مدع كن همكح كتلود رب نالوا هماقا یوعد هنهلع هدهنمض تعارف

 [۱] ۰ رولوا لصاح هلسمامهلا نایمرد هدضارتعا

 هد هدیاتهر هدهبانجا تکلع رب كتلودر نوجا یسارجا ناما كن ادهعت

 [۲] ۲ راس هل وا دع لا هب هنمض تعارف

 ندبا یوعد ُهماقا هنملع صخ ر هلتغارف ندننازاتما هک ردراک ذت نایاش هدیماروش

 هدكنهبنجا دارفا نالوا هلع یعدم ندّعیدلواقرف ندرلعدم است كلن هسنجا تلود ر

 یرلقح هنسهماقا هی اقتم "یواعد و هفعلو هدیاعفادمو تاضارتعا انوک ره ع لا

 [۳] ۰ رد راکرد

 ار هک یحو ینکح هلس هنلوا نامرد هدنلاحیه تان هک اح ضارتعاو رلفا رم ضعب (۱])

 "یعدم یساملا هرابتعا .رظن هحهمکح هلتهج ییدتا قلعت هبهماه طاضناو ینکح هل هتل هراتعا_ظن
 ینیدلوا ندهئادتبا تاضارتعا هدرلفلّوم ضعب رکید «یتفجهلوا ناسا هیاوعد فانبتسا هجکلیمومع
 : رلرودا نانا ینکیدلکم زال يوا نابمرد لوا ند مشی رک هیاوعد ساسا هلتهح

 هن ایفاکم ینیدل وا عبات كات-س هعس هدر دقت یکیدتنا تعجا صا هادفص یعده هنبنجا تلود (۲)

 .ردراکرد یروح هنسهلارا .تانیمأت دوخایو هتساطعا یشهقا تلافک الثم
 هفلن یهبلدع قاروا دارلرمفسو یتفیدلوا لباق یسافا تاغیلبت هرلتاود رافلّوم ضمب "۲۳]

 هدهسرل رويدا ناس ینفح هنمەنلوا علبه د هلیق رط یمسام وابد هزوک ذه قاروایک ینیداوا یراتحالص

 . ردلکد یرغوط كمر و تيما ردقوا هنالکشم ی هدتص وصخ لس

 یذنک هدبویلوا ی بولاق لکو ككتهبنجا تلود هدتکام قح هئاوا هماقا یوعد داش

 ياروا هسیا راو هک اح ینس هبنوناق تلاکو كنا هدنکلام تلود ّ ید دوخابو هدنتکلع



 A *K یرل هّئاضق تیفاعم هدنک لام تاودر كن هبنجالود

 یفلوم ۳۳

 ندقوقحیاملع .كدنا شل وس هدی راق و ی رلق دارا همسق ییاهدیابوت كف وتح یاملع

 ین ولحم | واباغ هدالاسا <« سس هداقحلب « غنش و < لخت واب «فرودن وه « رتفه دانا آ

 وولاق ندنشل وم ربهاشم و زولاد « ورو یر وا < سکلهف «نهنهرق « ونور هدهسلارف

 نلور «بهایود « نارول هداقحلب رابود هداسالا هدلاح یرلقدلوا هدنماع اج تحالص

 « روهل ود هس « قاشم « همایهد « اژنامود « هیدوا هدهسنارفو ا هد « هروف هدالاتسا

 . رد شما مالک ٌةرادا هدنهآ تیحالص سیاوو لیوروس « هرهدوف هبدارپ

 هدزواقلوا انتتسم یسکیا رب كنبرارادفرط تحالص هکردراک ذت نایاش هدیماروش

 هدنشح تالماعم و لاعفا یرلکدتسا اما هلتفص درف راتل ود نعل ادىقم كتحالصیرا رکید

 ..زلرد دما ناسا نحو طب

 یار رقم کاخ

 هدنصوصخ تبحالصمدع رظن عطق ندرلانتتسا كفتقافوا ضعب «یک اح هفلتخم لود
 ح ردراشع | قافا

Aهدهسیا راشمر و یرارارف تحالص هدنقح هاباقتم *یواعد 2 ا  

 ۳ رو سا عاتما ندتور ییواعد نالل وا هماقا هنملع رلتل ود هاو تاصوصخ

 هماکحا دوحوم هدهلحم نناوق راد هتفیلت تروصهب یواعد باح ا نانلو هدهببنجا كلام كتهيلدع

 ۰ ردد وح وم لوصا کیا هحیلش اب هد هفلتح کالا نوجا هبل دع تاغیلت ٠ رونل وا افا تاغلت ًارظن

 محتم یغیلبت هنبرلصخش كرا راع یعدم كنهملدع قاروا رلتلود ضمب یک ناتسنانو «ایلاسا «هسنارف

 نوجا غیبت ینیدوت هکلیموم "یعدم یفیدلوا بوسنم كنهمکح كنهروک ذم قاروا بوتا دع
 هننرلاصخش كرا ہلغ دم اقاطم كنهلدع قاروا هدرلتلرد ضعب رکید یک انالآ . رلردبا دع فک

 . ردراشءلیق طرش ینغیلبت
 کا رلپملع یعدم ناتلو هد هبینحا کالاع هدرلتکلم نالوا یراح ی وصا عیدو هکلم و یعدم

 یرلودنک ندنو هکردهدقلواموکحنیزفلوا هل رادمخندنفیدنلوا هماقا یوعد هدنرلقح هدلاوحا

 . ردنکم یلوصح ررض قوج رب نوچا
 قنابكت همان رارق رب ناناوامشن ندنساح هز تھوک یدک یر هسناش ەد ەت 1 او

 سوروسوم ص رفس هردن ول ندنفرطیرب هدنمان نوتسدالغ ییالوط ندنسا رارضا ی رلدادكنبن مع

 هل و » ( دوو) د .ردشقا عانتما ندور یباوعد ر ناناوا هماقا نمضتملاومازخ هنہلع كب

 كناوعدنانلوا هماقا هنببلع یرارارق یسوتنلراب زیلکنا « یور كناوعد نانلوا هماقا هنیلع همانرارقرب

 . ردشعد ۰ ردنکع ربغ یک یر



 یسهعوجم یسهناوک اف قوقح >»# 6

 .ردسلوا امرفمکح كن سهرظن هلود "هلماح هدهرتلکنا یب- كوا هجنرکف كءدارپال
 ۲۳ ا ر دعاتسم هم رادصا کج هنلع ها تورا او
 ۱ ام 2 اناموا مد لاح ارز ردمدکعا تفحص یتیمها!تلننازرقم یک اع
 ۱ ۱ وا وعوط a E a هد نا | هلود ع
 هن راهفبظو کهدنصوصخ تلادع میزوم دارفالانی «هلماجم یراقدلوا روبحهتسافا وشراق

 . ههدیآ مده

 ارز .ریلشالک |ینیدلوا هدشّور كناوعد « هما لصا هسرولمنوشود هلشال هدر

 ا د یا هر ناف صوت تاهبحا تاود کما و
 تی ر نالوا راک ا یح هما 5 كلەسنجا تلود هدنسارجاو نراقم هلادعو

 ۳ ۳ اسدع رد اقا زامهلوازاع یہا عاسا تکا ندنرادصا
 هداهمآ :هکروند درا للم هدیراتکرح كرانوب لمهدارال . راردهدکعا قاغا

 .هیعیرشت تأیه كنهسمکرب بوسنمهنیرپ ندنناموکح اما یلامش یسساسانوناق ۰
 .یدنآلکد دعاسم هنسعا یوعد هماقا هنهلع تموکحوا نرسقلوا یسهدعاسو ندا كل

 ET ی هم ایر Co امر
 هداوعد رب نانلوا هماقا هنماع تموکح رپ 1 لا هک دات ۱۷۵۳ ید

 . یدر و یرارف تحالص

 قوقح نانلوب هدنرکف کج هایبهقبچ هنیروضح همکح هلیتفص یعدم قحا كتلود رب
 ۱ لیداوا سام ندنوآ یرارادفرط تلود

 هل روصو و یدنلوالح هدتهحو هدننالیدعت ناق ارجا كنساسا نوناق هد ۸

 ینیدلوا یتح هنیرادصا مکح كنسهمکحم امآ رب هنملع یرب ندنتاموکح اقرا امدعب
 ۰ او تا تلا ات نما تحالص هلخاد تارک . ینلوا کرار
 ک اع داہجا رک ذلافت | ندننج هم هلوا ثحم عوضوم عطلاب یسمتاط كتحالصوب هدنقح
 . یدتسا سسات

 هدنصوصخ تبحالصمدع هدرلاوعد نالوا هماقا هلع راتلود ینجاءیک اح ایرتسوآ
 عرفتم «هلوقنمریغ لاوما كلم هدناخاد کلام ایرتسوا كنهینجا لود كردیك ورلیا كب

 . یدتبا فاکتسا ندتؤر هل یرلاوعد



 ۳۰۹۰ و یرهّئاضق تیفاعم هدنکلام تلودرب كنهبنجالود

 هدنصوصخ تبحالص مدع - رظن عطق ندانتتسا یکیا رب - هدیک احم ابنالآ
 . ردقفتم

Aیکتا دات ساهتنار رقم ها لود دوره  
 ینفیدالشاب هکمریو یرارارق تیحالص کاح هداقجلب الثم هدنراضعب كنهروک ذم لودو
 كنم ةمکح هسنارف ارز« ینجهنمهلوایرغوط هدداتتسا هتناررقم كه اع ها هو
 یرلطا افتقا هنیرثآ كنا كيهرئاس ؟احمو یسعا تاب هدنداجا کهدنقح تبحالص مدع
 ندا شخ ینقح یوعد هماقا قالطالالع هدهسنارف هنماع بناحا كنلیویسدوق هسنارف

 ناعلو هدنسهمندم ناناوق هدمتم كلاعو یک ا ندندوج و كنسهدام یح ۱

 ظلم اوف ااش لیست ی رداپتا تیااع ناف نر

 . روبدیا نایب یتیدلوا

 تموکح بوللوا هماقا هدنروضحیسهمکح واهجوااک هنملعیتهوکح هیسور لهدارپال
 رداص ندنسهمکح تافالتخا ایسورپ هنیرزوا یوعد نالهحست هليا یتیموکح كناملاراشم

 ایسورپ هلصوصخو یتاررقم كنك اج نالا هدنتح لیلعت یرارق تیحالص مدع نالوا
 «ینکیدتسا دانتسا هنسهقاستاررقم هفلتخ كلام یرارف رک ذلافثا كنسهمکح تاقالتخا

 اعدا ینغیدلوا راح یتیمها ردقوا هلتهج یتیدلوا للعم هلتروص رب یرب یه كرانآ و
 تاررقم هنلتخ تلاع زکلاب هدنسح وم باما كمع توحم رارف هک درود
 ندنفرط ناد بولوا دارا ندنفرط یرارادفرط تعالص نوع ات لاک
 یارا هدصوصخوو شماحرجو در رربررب یلئالد فک نالوا نایمرد هدهمکح روضح
 . ردشلا دانتسا هک اع تاررقم هتک كلاعو هنفلّوم

 ما ا

 بولوا رادتیحالص كن هبل کاج هتژر ییواعد ,نانلوا هماقا هنملع هینجا تلود
 كنامالعا نالوا رداص كرك ربار هلقلوا و راکفا فالتخا ام یراقدل وا

 لو ههنارحا تراماعم هدراپلع هد یباهآ ا سس نسل

 هبهیصوصخ لاومارتسیا «ههیمومت و بریمالاوما رتسیا تالماعمو «ردپبلع قفتم ینج هی هل وا
 . نوشیا قلعت هلاوما نلیدا فرصت هلتفص درف ینعب



 یسهعومب یسهتاوک اف قوقح د ۹

 رخ یلاود لاوما دلع هد یرنک ۱ كا وناف تلعونضوم هدم كلام "تا ذ

 . ردشما لوق یتساسا یسمهمهریدتیا
 هب رام سور ینعل هدنسههس ۹ دش ىدا تیاعر هب هدعاقوت کا هفاتح لود

 تموکح هدسرون | هراپوط یفیدلاوا شتا باج نداینالآ كنهنس تموکح لوا ندنسهئاز
 .همکح تیادب سرون ا .یدبا شمریدتبا عضو زختک رش رب نالوا ینجهلآ ایوک ندهنس
 ید رو رارق هنکف كعقاو کا یس

 هدنفقوم.یسنان بواوا نع هنسهرادا رفودنمش نرول ساسلا.«یک احم هسنارف تللذک

 ندقرط یتموکح ایرتسوا یک کیدریو رارق هنعفر لزخیهدنرزوا غلام نلیریدتبا زی
 هنالطبهلزخ نلیریدتبا عضو هیولباترب نلیدیا ارتشا هرزوا قلا وق هنسهناخرافس کهدسراپ
 و را

 یهدنراهقنابنلرب كنتموکحهسور « « دافاهنوف » ندساطباضندعاقتم نالا كلذک

 تافالتخا اسورپ هن رز وایضارتعا كن راظا هبح راخ .یدیاشمردتیاعضو زج هنناعودوم

 . یدرو رارق هتنالطب كروک ذم زخ یسهمکع

 فاروقم كنتبم لرد هووقم

 و « رابود » نداضعا هدنعاجا یهدعروماه هدنسههس ۱ قع لود قوقح

 : ردتعلا داحا یەت تاررقم هرکص ندکدتا ققدت یترارونار 4 « قیملتسو »

 [ هدام ر ]

 لاوما نالوا صوص هرهسک یهدنراتفم دوخایوهن راتاذو دناع هرارادمکح (۱)

 . زامهلوا ح هلوقتم

 یتمض ایو ے رص كتلود یرلقدنلوب هدنغاریوط بولوا دناع هبهبنجا تلود رب (۲)

 كلذک هلوقنمیغ ایو هلوقنم لاوما نالوا صصخم هنتمدخ كنهبنجا تلود وا هلبتقفاوم
 ام نر

 یاس هدا عضو هز ج تح ایو سبح نی اد ی هنوهم لاومالوقنمربغایو لوقنم اذه عم (۳)
 [ هدام یجنکیا ]
  ادتمهنفررصت ايو هنتکلم كلاوما لوقنمریغایو لوقنم نانلوب هدنلخاد تکلم (الوا)



 ۳٩۷ یر هّئاضق تیفاعم هدنکلام تاودرب كن هبنجا لود

 هلتفص یهل یصوم ءایو یناراوكننرب ند هاج عسا «كنهبنجا تل ودرب ( ًابناث) ؟رلاوعدنالوا
 ؛رلاوعد کجە دنا هماقا هلتفص رادهقالع هدهکرت ر نالوا دانک هدتکلع دوخایو

 هرات ة شؤم زر نانلوا .تادحا هدنلخاد تکلع ندنفرط هبنجا تلود رب (الا)

 ؟ رلاوعد نالوا عرفتم هلو روم ر نلیدلشیا دوخایو هبهععانص ایو

 هک ) .رلاوعد کیتا لوقا هحارص یهنک تحالض كنهبنجا تلود (اعیار)
 رویای اندر یا نیک مکا تور سام اهل ی

 هتژر یهلباقتم یاوعد نالوا هماقا هدنفحو کما موک هبهک اع فراصم یآ هلعءانب
 ینتلحالص مدع SE هداوعدر نانل وا هماقا هنیلع كلذک . ردراکردیتحالص كن همکح

 ( ۰. رولوا دع شا لوق ینتبحالص تر هینجا تلود رب نابعا نابمرد

 نالوا دتسم هالواقم نالوا دمع هدنلحاد کلک ندقرط هنحا او ()

 (هلواجردنم ةحارص هدهلواقم یسارجا امام كنهدوک ذم تالواقم هک هلطرشوش) ؛رلاوعد

 نایزو درض دلوتم ندمرج هش ایو مرج رب شلوا عقاو هدناخاد تکلع (اسداس)
 ؛ یرلاوعد

 . ردعومسم

 ندتم اح لاعفا هرزواقلوا لحاد ید راوع یا اف هاتف وا
 نانلوا دقع هلسروص یحارخا تالبوحم ندنفرط هسنجا تلودو رلاوعد نالوا ندحتم

 . ردعومسم رغ رلاوعد نالوا قلعتم هود

 [ هدام ینحوا]

 یتکیا ۶ دانا او ناترر همانا میل تی یا ی
 هد ناخ سی شرو ا AS اذهعم . ردعبات 2

 .ردعلاب ههم ومع دعاوق که دنقح تبحالص رلاوعد نالوا تعنم ندنالواقم نانلوا دقع

 [ هدام یجدرد ]

 یرهفرو هنوعد قح هللوا غلبت هرات ود دلرکو و یاتسورو تا لک

 ؛ ردقج لوا لاسرا هلَشرط یبسامولسد

 [ءدام ینشب]

 دوخایو هماقا یوعد هنملع هینجا تلود رب ايو تموکحسینر ايو رادمکحرب ینجا

 یرابخا ه هبلح تب روت دف ط ا كتفك هدر دقت ینیدلل وا بلط یر رج



 یسهعوم یسهتلوک اف قوقح د ۸

 وزرا یا نیت لهم ررب یفاک هدبابود كنبرانوناق هک اع لوصا هدنلود ره نوجما
 : ردندداوم رونلرا

 هابراتعا ساسا یتیعج لود قوقح هروک هنغیدلوا نابتسم ندهدوک ذم تالصفت
 شعوط عبا هطورشو دوق ضعب ینو هدهسیاشعا لوبق یر كنبرارادف رطتیحالص
 رسا شرصت ینکج هیمهلیدا لس هب هسارجا تالماعمم طقفو

 هلیا طابتحا هداعلاقوف هدیواعد واش ور تک اخ ءا اسا نالوا نایب اغ | هدلاحره
 . ردینع نایاش ندنرظن طق هلود تابسان» یرامتا تکرح

 یسایس مق یمهتلوک اف قوقح

 یلعم لود ةيصوصخ قوقح
 صد



۱ 

 نالاق ضورعم هنارفتو تالوح اسا هلبراهعانجا تالکشتو E گاراتلم
 للم هج اب یرید ۰ اج تاک الوصا نالوا عا هأریعت رپ عج اهد و

 هدهرتاد و یزعأققدن ًارظن هنسعلو هدکا بیقعتو هئارا یساسا ینبع هدهدهفلتخم ماوقاو
 هطف قوقح ع هققل اف . رده دن ینجهمهلوا هعلاطم زرطر سا اهد ندکعا بقعت

 للم نک د هتنامز رللامور نالوا قفوم هنعضو تاساسا تقد نایاشو قسطتلا همام ندنرظن

 ماکحا طیسب كيو زا كب ندهنازجو هقوقح تایرظن هدنسهلوصاو هیساسا نیناوق هراس

 كموق یه هر هلوصا هرات ناققدت یهدیاب و هدلاحره هدهسروبلوا نمرظن فداصم

 تاقرت ًانامز ید كتلمایو موقرب زکلای یتحو مسوتو عونت كنلوصا هایسهعاجا تیئدم
 حالصبسک هجرد هردو یکیدلبا لوح هدتتسلوا كسا اج لوصا هلاکت و2

 . ردهدکلطا هارا هدنروصر لک كب یکیدتسآ

 یتسلاها نطسلف نداذاو یدعت یراح هداپوروا ردق هرصع ےک نوا هل زا

 «هبناربع نئاوفو لوصا ناللوا عضو لوا رصع ید نوا نددالیمو نالوا لفاک ه هظفاح

 < یتعالموقفر «یهناراک هدعاسم تالماعم یرلکدعا لوق نامزوا كنناوق هراس ماوقا

 نانو ینح ام كاع رل لو زو نارق وار راس ن
 عضو « ینساسا یتاواسم هغ وقح كدارفا نالوا ندهقوقح ماکحا بسا دا هدادانتسا هناروت
 یدشسا لوقو

 ندنرظن هطقن راک اح هلبا مکح كرکو نیعماسو نیفرط كرك« رايناربع نامز وا اهد
 ینلعو یهافش كناک اع نالو سشلدبا لوبق هلتیمومع نوکو و نالوا ءاتشاو یانسحم

 قوتحو نوصم ندهمشو للع انوک ره كمكحو هقىقح تالماصم هلتروصو و ینایرج

 تل كتفرط هعفادم یاب یک یرلکدلبا هظفاح نسح یهمکح تارثات هلبا هعفادم
 عضو 2 وا یوم نک ات نایرح و رط و یافت



 یسهعوم یسهناوک اف قوقح 26 ۰

 سسأت اغ رانا ادعاعدنو رایناربع نالوا عساو كب دا لوصا یا

 ۳۳ روا ف تروصو افوفوم هدنسهمک تاج نالو شل

 یتسماهلوامکح یاطعا هلدحاو دهاشو وادم یا یس رس كنفرط هدناک ا هلم ابو

 ته هجا ل ادع كنه وناق ماکحاو ىنققدن افانتساو ةيادب كنواعد ادعام ندتانجو
 ا فاو یساسا ا فا كماک حو یر هحنسصوصخ
 E 0 اس نالا 3ا اہ ید هدرشاح" رنصع .یب درو طیض ك قاف
 تیاعرو دایعا نایاش هدایز كلا ساللانب هصاخابو ندنورت ناجا كجهلس هديا تمدخ

 ۱ ا الرا نوت د هلا اح ماج و ی زام زا باج ا, ندا ود تیم
 0 دا د ار د الرد فک را یجاو|یاارچ اق
 0 1 ی م مو الا د اموی د هه تاموکح هرزوا
 تاصوصج اا رال و یرارق تار هلا لوکن ندنو ینوک یبترا هرکص
 ۱۳۳ I e هدر اش
 . یدراشلا قبطتو چرد هنیراهک اج لوصا ی راساسالبس هلک لاح رد هدنلاح تئاریو

 داران اربعكماکحا قوج رب یرلکدلیا لوسق یخد نوکوب كنيراصصختم هیلوصا تایرظن
 د هراعا ااو تیر تلو قرم درک احع لوصا
 هنیراضارقلا خش ران كرايناربع هک اع لوصا وبشا . زامهلوا راکنا یتیدلوا تیفک رب

 دلرامج یراهینوناق ماکحا كليا . یدشلوا رادیاپ هلبا لمکت هوطخ رب نوکر ه ردق
 هم سج 1 ی رگ دتا لر هدا لاو تیرشل ع < نالوا یر نکد هتسالنسا

 لوق یفاستعا و مط یخد یر ااع لوصا داراب شم ناو شما زعهلیراهندمو

 ES OSE تارا رو الع تگ ادمو ها دارتعا

 هدنقحرانداق هلماح ناهلا هتقدرظن ردق هنامز واو ینمیهف هلهج و یرللوصا كرارارق و

 هدموق ره یراتیهام كعارج یراهنازج ماکحا .. یدشمتا لوق ینهیانتتسا تالماعم

 . یدراشلا دع ندهعونم لاعفا ًانوناق یانزو « تقرس « لتق رلیرصم هفامعم . یدادبتم
 اد سم ی را تلاع هل رسا رستم نالوا الصاو هلاک ا ر دادام هاش هصالخ

 تالنکتو هعانجالاوحا كرابرضم « یدعاوق نلکمزال هدننمضیحارخا هرهاظ كتققح و
  یدشلا عجو جرد هدنروصر قفاوم هشراهحور

 مدق « هینازج تاک الوصا ندیا هئارا ینسهجرد كنبرلهملعو هیندع تیاباق ڭراتلم



 !۰.۱ یاتقس هسازح لوصا

 ناسهلوا راداب نامزرب چه هلتهج ینیدعل وا هظفاحم و تناص هعانجا قوقح هدهدرل نارا

 ط نابلدا وزرا چه هرب هر ال داع ماکحا < شلوا بلقنم هب هفکو هب دنع تالماعم

 یسالتسا قاهرار تامالسا . ییا راصعا تم نر ار تا6

 ر نوچ ازجو قوقح هنیریارب هبا فاستعاو لظو بلغت ید ےرریپ رنه نکد هرات

 یراع یلدا مکح یا داو لک ادوپت هتو و یر 0
 قوقح لع كلوصا وب نالوا یرب لک قدهلوصا تایرظن ءلداتعا سا تا

 مالسا یالبتسا قحا . یدبا لکد دوجوم هج رب هعلاطمو ققد نایاش ندنرظن هطق

 ینیدلوب تیاهن یسراداو مکح كنالبتسا طقفو شلوا اح همالسا تعیرش هدشنامز
 مکحت :لرازملکناو شلدونوا یسهنالداع لوصاو دعاوق كنءدجا تمیرش هدهرکصندخ رات

 ماود - رلوصا رسموا لوف رغ افوقش قو ر اک. تلنا یو

 لکد فلأت لباق هلا هیقوقح تایرظن هدنراتاح زغ ران هدرایدنه هصالخ . یدشلک هدا
 یا یاد یدعماخ یر اع لوحار E هالدا ی

 لاک رانا و اکذ یرلکدرتسوک هدهفسلف یا رعشو هسیفت عیانص یرلکدلیا كرت هتناسنا

 فسالاع» راینانون مدق نانلو شللا رشا تفرعم تمکح یاضو راتمدخ هناشناک ها

 هقیقاق.ردرلشمامهدیا لاغتشا هلبا نفر یدج یک قوقح ع قرهلوا یاضتقم ی

 بجوم هدنرک ورتم را | كرلنوناق عضاو راسو سونم نالوا ےدق کہ ہل رابتعا زم رات

 ءةافتسا نایاش نوح نک و هده اع لوصا و هقوقح ا سل هات

 دعاسم نیمزرب راتقو وا ثهیعاعجا لاوحا و قالخا . رددوقفم یاصحتسا هجش رب
 تالماعم كعدق نانوب هک ریلیروک هسربلیدبا قسعت هدایز اعد لاک رک دلوتم ندنخیدمهلوت

 لوصاو نیناوق کیدریدتبا نایرجو لوق هدهفلتخم روص و لاکشا هدهازج و هقوقح
 لا 2 یو لع تایرظن هدمکح ذفتنو رارق « هدناک او تاتشح هک احم
 هلبا تاریغتو طقف شلاق ضورعم هلو نامز نامزو شل ا اوتحا یدعاوق قوح كب

 هراس فو نا ینلاهاهب | .دنراتکلع . ردشهامهدنا هارآ لیتو یو ی

 هیلوصا ماکحا نالیدباقیطت هدنراقح یربرهو راشماشی یربا اقوقح نرجاهم هلرابنجاو
 د عمه ها رکف تلدعم راهطاو تققح اس ردشعلو یلقرف اعاد نان دن دقت ید

 قوتح مع هدكتکرح هنسکع كنو ندنفجهسهلوا نکم یلوسق هدنامز نع كرللوضا

 . رولوا شلوا یهاظ هایتعیبط یتج هیمهلوا شادراق هلا
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 حر ناک مدقم نددالم و نالوب بوسنم هنسیرادمکح نادناخ هطرابسا هلجزا
 ةرازولأ هک اح لوصا و نیناوق ییدلبا قسطتو رشت كغروکل نوناق عضاو ندهینانوب

 عضو نیئاوق هنادنتسم كي خروکبل . ریا صرع ینلکشد رب یلج لا ثكنيرهک اع لوصا
 لاو شمال | هتقد رظن هللروصر چیه یهیناسنا تاقرت نالوا ندهرشب نیناوق « شما

 ییدلبا عضو . ردشمهتیا كملا اغا یعاکسحا نالوا ینلاخ و سوکعم كتعیط هدایز

 یعدا رب جدو یلتوق « كراجوز نانو مقع «نیمهدیا اغا ییجوز هفطو : هدنناوق

 هژرلتق مس نانلق ارحا هنارهام كو یا لوف ینتیروح همد اکا ینسهجوز هلا باعا
 نوسلدبا هسربلیدبا هک احم ندرظن ٌةطقنرب یناهیه «یسماّادع ندهیرج لاعفا یایشحف
 ۱ ۰ ۱ لاوخا یددروک دم خراب ڭرلزونلأو یتمهام كنىراتوناق غ روکیا

 كل رللوصاونیناوق وشا یکی نج همقارب موزا هناحاضیا هربا هدنقح یرلهجرد كنم راهناسنا
 . ردبا هبارا ینغیدلوا قطنمو تعط فلاح هدرلهجرد ه ید

 یراکدلیا عضو كرانوناق عضاو یک ( نوقارد ) نالوا یرارصاعم دلرکو كنو درک
 کی دشلو یهکردر شحاف ردقوا تدش یرلکدلیا مازتلا هدایز ندتلدعم هدشناوق
 .,یدشم ر دتا E ۳۳۵ ندداشو یوعد هماقا ید یرادهاشو رل عدم

 .یدردبا ارجا ربات سکعندناوق نلکمزال یسلواتیرمشپ قوقح لفاکو ظفاحم هلنروصو و
 .(نولوس) نوناقعضاو نالوا یقاب ردق هنضارقنا كنهینانوب تموکح ےدق یماکحا زکلای

 سکعلاب بویاوا یک یتیناوقو لوصا غ روکل و ار اف

 .نایالشاب 6ا لد كنلاحا ء شلآ «قدرظن یصئاصخ ینیدلوا راح كرش هجرد رب
 هصوصخ و شلو دوجو ملک رب بسانتم هلرهسدم تردق و هیعامحا لاوحا

 هدهدنسهصوصح نیناوق هلبا لبمشت هدهرلنا ییهقوقح ماکحاو حجر یطالتخا هلبناجا
 قرهلوا هعفد كليا . ردشعلوب مداخ هریقوت یکلرکسع هصاخابو ینوتفو مولعو عیانص بابرا

 یبقوقح تایرظن كرهید [ رديلملوا عضو نوجا قلا نوا كنلاقف ازج ] ( نولوس)
 هللا رکف لادتعا ید هدنسهک احم لوصاو ازج نوناق یکیدلیا عضو . ردششالقاب هلوق

 .ضارتعا « ینسلدبا مکح یانب هداهش هلیعایساو توعد كنیفرطو یییامجو یدقن یازج
 رارق ذاختاو هک احم ربخأتو قلمت هدقرلوا هلضف طقفو لوق یراساسا یک تاعفادمو



 1۰۳ 9 یاققدت هیازح لوصا

 تاجرد . یدشللا ج ردیطلارشو دوبقضعب زسموزا هدناف هدهدناصوصخ یک ارا و عج

 هصالخ . یدیا عساو و فلت كپ یخد یراتیحالصو تالکشت « كراك اح هبا ک اح
 یخد نیناوقو یربا ًاماع ندنرود غروکل هیرابتعا قوقح خم رات یرود ( نولوس )
 هلیب هجنقوقح یاماع نمرصع سکعلاب بولوا ساق لباق هللروصر چیه هلشناوق كلا
 0 ردشلورو مداع هراکفارب ونو عیسوت یعاکحا نولوس

 هشازج تاک اهلوصا یسهتلوک اف قوقح

 یلیکو سردم
 فتا لا |

 ص



 لات ف یرح

AE: 

(ED 

 ك.اکحا ینیدلوا یوتم صوصخاب و یحالصا موزل هروک هلاح یاضتقم كن هلحم

 راد رار هلکن | قرهلوا عبات هنتالوحتو تابالقا كسا تالماعمو مداخ هناجاتحا

 ساسا هدهلتضم نانلوا ظنت ندنفرط رانازای یهلم یسلوا لوحتمو لدبتم درو ۶

 . رددوجوم هرقفوش هدنسهفح یجنتلا كنهطبضم . ردهضقرب شلدا لوبق قردل وا

 راختفا ناعا دهاشم قرهلوا یسهرهم ضف رم یهاشداب ترضح "هللج تقفوم )

 كرصع ندهقف اع هرزوا تا هاو سس یحدو هدنسهرص هتسح رات [ هجوم نالوا )

 ربا رب هاب وا E یک هنقبطت كنالماعم نالک هروهط هص زور ء روک هتناحاتحا )

 یجومر ندخیدلوا شملروہ هلاوح هسرازحاع یمها صا یبلر او كربخ )

 عوقولاربثک ندنمسق تالماعم كهقف عاهجالاب هدنسدراد هلدع ماکحا ناوید هلع دارا )

 ۱۳ لاوفا تنه تاداس مدت دارم نالوا مورلایمط هروکهرصع تالماعمو )

 هلګر هرزوا قعلوا مو هلیمسا هسلدع ماکحاو مسق هرلپاتک ددعتم كرها عح )

OEE۳۰۰  

 لکشت ینعوضومو حور كندرقف اتاذ بولوا تقد لاج هل مهم ییا هدءرقف وش
 كنالماعم نالک هروهظ ءصزور هروک هنناحاتحا ۳ ندهقف ٍلع) الوا . رويدا

 یال ( یبلروتک هدوج و كرخ رار هیوا كج هلس هلک یفاک هنقطت

 موزللایمد ا ع تالاماعم و ع وقولا رشک ندنمسف تالماعم كهقف ) ۳

 . ردسهلمح ( گروپ دا عم یسربتعم لاوفا ك.هبفنح تاداس هدنقح داوم نالوا

 کک ا ا دن طب ۵ ازا نوع هادا هعلاطم هلقد هل کیا وش

 هصا-اب ندنفرط مهلاراشم بویلوا هجرت و لقن هبهکرت یتاجردنم قالطالالع كنههقف
 كرثار كج لس هلوا یفاک هنقمطت كنالماعم نلک هروهظ هيهزور هروک هنناحاتحا كرصع

 امام تهتف هدنروصیفاوم ههافوش هتشیاو شدا داها یوصق هباغ یودنو فلات



 ۰٥ 3 ورش وط هنحالصا كنهاح

 هنعج كنءهربتعم لاوقا دالوا موزللایمدب هروک هرصع تاحاتحاو عوقولاریثک ندنمسق

 . ردبا یهاظت ینیدلوا شعلوا دهج لذي
 دلوتم ندنناحابتحا هلرصع یسهجردشنم داوم كتهلحم هدرصع ر یناهیه هدلاح وش

 هروک ذم داوم هکدلبا ققح یتافک مدع هنقطت كرلن [ كر شا هسیاقم هلبا تالماعم

 تائداح نالوا یهاتتمان و ارال هلع ءار و لیدعت هلرهضهدبا تیدوج وم هظفاحم اتع

 یسلدبا لیدبتو لبوحت هروکهسان تالماعمو تاجابتحا ناناوب یسهیرورض ج اتن كهینوک
 :رولوا لحتم .یعقح ییداوا شا لوق هی كیمرو دم هطصما ا

 قوچ رب قفاوم ربع هرصع تاحاستحا و روطسم هدیفنح بتک هدنریرح نبح كنه
 نالیدبا عمو افطصا هدهسیا ركشا ینیداوا شلدیا رظنفرص ندنج و جرد كلئاسم

 کردزاکشا دینا, ید یدل ور یفاوم رغ ع تاحاسا E تب
 . ردقح هل وا دادعت رار هلسهمزال تاشقانمو تادقنت هدنص وصخ ثحم رانو

 هدهرقف ندا بقعل یتسهرقف ک لا تلا كيهروک ذم هطیضم 4

 هبهانپ اوتف تای قیاقح تاذ یسهخسن رب قرلوب ماتخ یلوا باتک هلیسهمدقم )
 ید هماخف تاوذ ضعب رکید نالوایسهفاک تامولعمو تراهم هدهقف لع یک ییدلرو )

 (ءرکصندقدلوا ارجا همزال تالیدعت هنرزوا تاراطخا نانلوا اطعالاب یسهخسن ررب )

 تّهاطم هرصع تاحابتتحا یصقا دصقم ناللق ذاا نبع بصن هدنس ر كنهلحم . ردشملیئد

 اوتف تاذ یسهخسن رب كلوا باک نالا هروک هتفیدلوا یساسا تقفاوم هسان تاداعو

 تاوذ نالوا یحاص تامولعم و تراهم هدهقف لع یسهخسنرب هرکص ندک دارو هبیهانب
 تاداعو هنالماعمو لاکشا ییدلیا دلو كنهرضاح تیدمو هرصع تاحاتحا لکد هماخف

 . یدبا ندنایرورض یىل ریو هت اه نالوا ماعو فقاو هسان
 هرصع تاحایتحا بویلواقمالبوط لئاسم ندهبهقف بتک هداس یوصق ٌهياغ هک مادام

 .یدیا ردبا اضتقا كلر و هرلنلس یاحانحاو یسهخسنرکید كلوا باتکهدلاح وا .ردتمدخ

 ءرصع تاحایتحا ریارب هلقلوا ندناملسم یراهیناذ تهاقف كمارک تاوذ نازای یهلحم
 . ردتفکرب رظن یاح یرلقدلوا فقاو قحم هسان تاداعو

 تایوتمو طفح ناو تاحردنم هلا فوقو هسا تاداعو تالماعمو هسدم تاباحا

 ك.ونف و مولع قالطالایلع هلا حسخ ریعل «ءذوف هیشاوم نوطن و كارداو مهف یو و

 . ردراتنم هقشب هقشب «عالطاهنناشقانمو تاک اح ولردره كنایرظنو و هننایرظن لصافت



 یسهعو#م ی.هتاوک اف قوقح ده ٤۰٣

 هتناباحبتساو تاباحا هتنالماعمو تاکرح هلافاو ناوفا كسان ٌةماع هدتكلغر هکوبلاح
 هدنکلعر یک یودنو عضو كنناوق قجهلوا امرفامرف هننالاعفو تاقرت هنناعو تابح

 مظع ردق كمنلکوب ینحاورا و حابشا نوتب كراناسنا نالوا دوجولا قحالتم ابو دوجوم
 GN هغمدا كداہجا بابرا ندا یدصت هعمل ا هشسافک شود یرطخ صار نالوا

 ماخ شمالدیا هبفصت هلیسهیام یناقبطت كنامولعم ویو ینامولعم هبرصع تاباجحما و لاوحا
 لدع نیمأت هدتکلع نیناوق یرلکجهدیا مظنن افتک الاب - هلقلوا ولع با مولع تایرظن
 . ژامهدبا دادو

 كتما قج هلوا ربنامرف هنماکحا كنوناق لوا كناوذ نالوا نوناق عضاو هدتکلعرب

 ال رو هکرلت ۱ ) هسفو ۰ ردندنایرورض یسلوا فقاو هتنالماعمو تاداعو تاحایتحا
 ایام هن ومضم ( تاماظل هاسد هلا

 اقلطم نوسلوا ندنابق اتفا هلرکو حیجرت ایو مشرخت ایو دامجا كرك یتمزای ینهلجم

 ندنطورش كاتفا و داہجا عالطا هناداعو فرع ردضتقم یوقو هسان تاداعو فرع

 . ردح رصم هدزهههقف بتک یغیدلوا

 لوؤملاو مکحماو خوسنلاو خساللا ةفرعمو طوسبلاظفح نمو داهنجالل دبال ) هدهیناخ

 یفیدلوا دامنجا طرش كل ەملیب یسان تاداعو فرع كرەليند ( مهفیعوسالا تاداعپ مللاو
 . ردشلدیا خش رصآ

 بحاص نوکی نا هلصاحو هقفلا لوصاف فرع مالک دامجالادح یفو ) هدهیاده هنب

 ساقلاب لغتشیالثت ثيدلاب ةفرعم هلهقف بحاصوا رات الایاعم فرعل هقفلاب ةفرعم هل ثيدح

 نم نال سانلا تاداع اهم فرعی ةحرق بحاص كلذ عم نوکی نا لقو هيلع صوصنلا ىف

 هدنسهشحن كنسهرقف ( ا لیقو ) نالو هدا كنو و شملیند ( املع ینتنیام ماکحالا

 داهتجالل لها وهف ةلمجا هذه نقلا نه دحل اف هنم ديال لقلا اذهف ) مامهلا نا دهن

 ةلدالا هذه نع یعرش مکح نظلا بلط یف هدهج لذ نا وهو هداهنجاب لمعیناهیلع بحف

 عوف او و ناس یتیدلو دال هدنقح دع كربخا لوق كرد ( ادحا دل الو
 هراس و رارب اا طرش هو یتخیدلرا ندنسهباسا طنا مش كداهجا یسملس یسات

 بجاویساعا دیلقت ییهسمک بودبا لمحت هلیداهتجا یدنک كنهسمک نالوا زاح ییهفلاس
 ردا خرصت وا



 1۰.۷ و ور وط هنحالصا تن هلحم

 ندهملسب یتالماعم كسانویراذخأم كلاوقاو و ینلاوقا كن دهن هدهجارس یاواتف
 . ردقملید زانوا رااح یسیدصت هاتف |

 هلس هسلیا ظفح یتسهفاک كنهفنح بک كنهمک ر هدنلوا لصف كنهدام لوصف

 یراقدنل و هنغوج كلئاسم هیفنح یاملع ارز رددبالیسا تمزالم هذاتسارب نوجا اقا
 تكنهسکر یه نالوا یتفم هلع ءاس .ردراشم ریو باوج هروک هتتالماعمو تاداع كن هدلب
 رظن هشنداع كنلها كنامز هلا هدلب یتیدنلوت هدنتح صوصخ قجهلوا فلاح هعرش

 . ردشملس د . ردم ژال سا

 یاطعا هترزوا بهذم یهاط هدودبا كرا قرع كنضاف ايو قتفم رب چیه هدهق

 . ردشهلوب روک ذم اع «دنیاور ةنازخ ءرقفوو شملید .ردقو یعال ثلا یک
 هروک هتحلصمنالوا توب نحر هدندزن یدک قحا یفم) اش نده ار هدهاشا

 . ردشعلوت بیرق ههرقف ییراقو ۳ هرقفو و شملمد ( ردا اتفا

 هدنددص یحاضیا كلاوحا نالوا بجوم ینرافک و اضق كموصلاباتک هدهیاده
 ( نیهجولاف رطف رفز لاقو رط اریثک ناک ناو رطش ۸ هنانسا نیب امل لک اولو

 نالوا لوغشم هبا اتفا هدنقح ثداوح هکردوب قیشح مامهلانا دم هدنسهیشح كللوق

 ..دشعد رددمال ییماس ,یسان لاوخا یار ھوا ا دات هد

 ندا حجر یر ًاضعب اهتف : هدنحبحصت مساق همالع یذیل كمامهلانب ماما

 راروسدبا فالتخا هدنصوصخ تایاور حیحصت اضعبو راروسدبا هباکح رللوق فلت
 < هتي ریغل | كف رع هدنفح هدم لئاسم اهقف هک زرد اوج هر لوا لاو

 ٤ شاط؛ كلمات هدنقح ء قفرا هدنفح یا .دنام لارقا ردا تفد ا
 هنبرلکلسمو كرات هکردشملوا كاسمنوجم ا ران | لاح وب راردبا رابتعا هالوالتوق یهجو

 ندلاک بابرا ندیا زبیع و قرف ًادج یاصوصخو هبمالسا كلام ؛ردیاباجما قملوا عابنا
 . ردلغا لکشم لح بولو ینلها هسمک نالوا كلام زی رادتقا هدیاب و ؛ردنکدیلاخ

 . ردشک د

 شلا فوقو بسك هلاوحا كسان كردبا هرج یییاقو یرلترضح فسووا ماما

 كناهتف یوزل یسللوا اتفا هللوق كملاراشم هدناصوصخ ندبا قلعت هماضق نوجا ینیدلوا

 . ردیدنسهلح یمهصوصحم تاراطخاو تاهش



 یسهعوم یسهتلوک اف قوقح ي ۸

 نالوا راتعا رادم هدنراس و ی راهماعم كردک هنفانصا یحایو كنيراترضخ دم ماما

 هنقاد. ادع ماما كسردرک « یحاص ( رحم ) ینکیدلبا صحفو لاوس ی رلتداعو فرع

 . روس دنا ناس لق ندرثا ینیدزای راد

 ۳۱ تاک تا ے یہ اک کک ناعلط ینخالسنامز)

 رب یناهمه هرکصندکد لیا طسب یلوقتو نوتب موحص نیدباع نا نیققحملا ةعاخ

 قرهلوا ربخی ندسان لاوحاو كردبا كرت ینەختاو نارق هللا فرع كنضاق انو یتفم

 كق وقح e ۱۳۰ O اس N O کا

 . ردشعد رولوا مزلتسم یتسلوا ملط راجود كقاخ قوچ رو ینعابض

 ساسا یسهضف تیاعر هسا تاداعو فرعو هرصع تاحاتحا هدنسهطبصم هلت

 هدنسهحدن تاثحاىم نانلق ارجا هدنقح یسهلئسم ط رشلاب عیب هدلاح ییدلدا لوق قرءهل وا

 هدهن | تاحاضبا ینیدلوا سالسا دعا ندهذم یهاظ نالوا لوق هدهبهقف بک هس
 : ردشلد | حرصت

 هدضنح بهذم بولوا طوبصهطئارش ضعب اینک | اطعوذخا ندا نایرج امام: ف)

 باتک هلتهج ینیدلوا دسفمیس یرنکا كطئارش عاونا نالوا نامرد هددقع بلص هسیا

 ثح كب هجمهازجاع تصج یقرهلوا یبصف ( طرشلابعم ) حسم مهم كا كعوسلا

 ققلوا دارا ی اهجورب یسهصالخ كنهراح تاثحاس ندنفیدلوا بجوم یهرظانمو
 . رد ر زكا تساتم

 تام کم بهذم . ردفلاح کا یلاوقا كنىد مح کا هدنقح ط شل ابعسب

 هص وصخ تعفنم هدعبم نوجا یسودنک عیاب قالطالایع هدیلنح بهذمو نوجا هیزج
 هساقو یأر یمالوا هدنفرط یرتشم هدیووا تنحالص و هدعیاب نکلا رولیهدنا طرش
 ضرقنم یعابتا ًارخؤم هدیولوا رصع مه هایرلترضخ هنلع هللا ةر مظعاماما رونبر وک فلاخم

 هدصوصخ و یخد یسرضح امملع هللاهخر همریشنا هلا یل یا نا ندرادمحم نالوا

 مومعلآلع هدندنع لل تانا هک وش ردراشهلوب هدیآر رر قرهلوا ماندض هرکیدکی
 لبل یا نا ردزتاح طرش هدمه عیب مه قالطالایع هدندنع همربش ناو دساف طرشو عیب

 یهذم همربش نا E سام ق یک تیتح (مهطورش دنع نوملسلا) هديا یهذم

 رلطرش ناملوا لباقو رتاج یسارجا یرتشمو عیاب هدهسیا قفاوم هلماع هفیرمش ثیدح وب



 4.۹ و ورغوط هنحالصا كن هل

 هلساوا ندناملسم هدندنع اهقف قلوا ناکمالاردش هسا تیاعر هطرش بولسهدا نامرد
 بهذم كلذیلع ءان ردهدعاقرب ردیا لوق انتتساو صصخم وام تیاعر هطرش

 همسق چوا ود (وغل) و (دسفم) و ( راح ) قرهلوا ذاخنا طسوتم قیرط رب هدفنح

 ا یسدقع یاضتقم دوخاب بولوا ندنساضتفم كعسدقع کوش رد شع ما مش

 هفرطر و رولوا دساف عیب نالواقلعم اک او دسفم طرش نالواعفات هنف رط دحا هدبونعا

 یصوصخ كلع و كيلع دصقم ندارشوعب ارز ردوفل طرشو حح عیب هلطرش نابل وا یعقن
 هفرطرب هکوبلاح ردیتبفک یسلوا كلام هن كميابو هعیم كنم رتشم محازمو عنامالب ین
 ههعزانم قرهلوا براه ندنآ رخآ فرطو بلاط فرطلوا یتسارجا كطرش نالوا عفان

 تداعو فرع طقف رولوا شمالوا ماع ع دقع هسلا هد روص و رول هلوا یدّوم

 تالماعم . ردشهلوا زوج عیب هلا فراعتم طرش قالطالالع ندشیدلوا عطاق ینهعزانم

 "هلماعم رر ید هدنسیرنک ۱ كفانصا بولوا هدلاح رب یتتتسم ًاتاذ حورمشم هجورب هیراجت
 ثح عوضوم یداسف ارظن هنفیدلوا ربتعم ید یراط فرعو هنکیدتبا ررقت هفراعتم

 تداعو فرع زا جراخ كراندبا شیریو شیلا تتشتمو قرفتم ماطر زکلای قجملوا

 ندنغیدملوا یر رورو وک ثح و یرکد نادنح یخد كرلنو نولق راطرش یرلکدتا

 كنبهذم همرش نا قرهلوا هدنجراخ كف بهذم نوجما بست یرصع تالماعم

 ید هدناضف یدزد كلوا باب یک ییدلوا ہد الف راس نولرو سلم یا
 ردوا ا كرا نالوا دسشم ی هر

 هشراطخا كناهقف صوصخاب و هنسهاغ یدنک هدنسهللسم طرشلاب مس یتبعج هلج

 لسم هقشدکدلیا ظفاح یهذم یهاظ كردبا لاها یرصع تاحاتحا قرهلوا فلاخ

 لک .دنقح بهاذم یهدبالوا قرلوا یسهمیط س كنویو قیقدت یحطس یهروک ذم
 . ردشملا هباكحو جرد رازوس قباطم ربغ هنلصا ًاضمب ايو

 رایتخا هدنقح یسهلئسم طرشلاب عیب هجتمج هلحم هلا لاصیا هلو نرم یتهجوب
 فهفلت بهاذم یهدنتح هروک ذم "هلئسم نوجا نعت یهذم نالوا یرورض یبلدیا

 یا لشو رک دربار اک اع یالالدتسیاو تا ااو تا تو

 لانا الوا رز هجورب اساسا هلبا هروک دم بهاذم هدهلاقمو هلع ءان . ردندنایرورض

 ۰ ردقح هنآ وا لصف هدعل و



 یسهعومم یسهنلوک اف قوقح 38 ۰

 كياصتم دس و هدریدقلا حتف كمامهلا نا دم و هدطوسم كح رس ماما

 عیب هفیحوا ماما هدوک هننراحاضیاو ناس هددهجا ةياد لدحر ناو هدیهاوا دوقع

 ردح عیب دساف طرش یل یبا ناو ردزتاج طرش هلا عیب ید همریش ناو دساف طرش

 مات دض هرکیدکی هدننروص یبسالوا پولوا دساف كطرش هلبا عیب هلعءانب . ردراشعد
 نا هللا هفتحوبا ماما سکعلاب لکد همربش نیا هليا بل ییا نبا نالوب هدیآر ررب قرلوا
 نوملسلا ) . ردشل | راتخا تبهدمر طسوتم هدنسهرا كراتوت هسیالل یا نا . ردهمریش

 . ردیهذم هفیحوبا بویلوا یهذم لبل یا نبا نالوا نیام هنیدح ( مهطورش دنع
 ۱۳ ناف هت تا ملا اس ىع طرف دعس لوک رکلاب هتک «یفات

 ۱۳ 0 1 2 رار كو طرش وارده نالوا ادغام ندا
 ماما ید كلام ماما E كدہحا ةيادم هللا ى رش لیلا جنم ندای اس

 نالوا ادعام ندرانآ هلا انتتسا یطورش ضعب رکید ربارب هلا روک ذم طرش یک ییفاش

 ددعتم طرش هروک هشناس دا ا ةيادب ید لح ن دما ماماو هداف كطورش

 هدردق ینیدلوا ددعتم طرشو هزاوج كعب هلا طرش هدیروص ینیدلوا دحاو نولوا

 طرمشلاب عيب هدنسهطضم هلحم هیلعءانب . ردشلوا لئاق هتنداسف كرلطرش هلبا عب

 قباطم هئاهما نالوا فورعم و لوادتم هدلا تاناس نالوا راد ههاذم یهدنسهلتسم

 ۰ رعد موم و دوعام ندور تولوا

 هللا ییدح ( ن ورم ) نالوا یدو رم كنسيدنک تاذلاب هفنح وا ماما

 .ردرلشملا كسم هلا ییدح (رباج)ل یخد همربش ناو هللا یدح (هریرب ) یلیل ییا ناو

 یسیوم كل هنحوبا ندمہلاراشم هروکهنغیدلوا نایاع ندنهاذم ققدت كنەعبرا هما

 د رد تا اب کا درو روهشمو لیوف یندح بعس نا ورم نالوا

 ۱۳۰۱ ال یا رد دنا داتسا روک دم تیدح اضقت او واک هدتهذم

 هربر هدنفح طورش ضعل رکید رارب هلا قتع طرش كلامماما یروک ذم ثیدح هلهجو

 . رارویدیا صیصخ هللا ییدح هریرب هدنقح قتع طرش یمفاشو ءیراشدح راجو
 ید دحآ ماما رویدنااضا هرزوا یو یروک دم تیدح هتسیا هقنح وا ماما

 .رویدنا كسع هلظفل ( عیب ناطرشالو عو فلسلحم ال ) نالوا هدروک ذم ثیدح

 كس هلسدح بش ن ورع کلا لح نل دحا هلیا هفخ وا ندفرط رکید



 1۱۱ کک ورغوط هنحالصا كنها

 هليا ثیدح و مه یفاش ماماو رارویما لمع هلبا ثیدح رب چیه ادعام ندنآ رلرو دیا
 حیجرتالب كردیالمت هلحواره كراثیدح كلام ماماو رویدیا لملبا ییدح هربرب هدم

 : رو دیا عج یر
 هریرب بودیا لمت هلئیدح بعش نب ورم زکلای كران | هروک هنیداهنجا كاهفینح

 هسیا راثیدح رکید ردماع یردح بیعش نب ورم یبس كنبراماما لمت ههیراثیدح راجو
 هسیایخارتم ندماعصاخ ردضراعم هصاخو ردهلاللایاعقیک صاخ «ماع هفطادنع ردصاخ
 هسیا شما مدقت هماع صاخو ردبا خسن یماع صاخ هدرادقم ینیدلوا لواتم كنسکیا
 هدنرانب هدرونلوا لم هتنراقم هسیا رولوا لوهح خش رات رکا و ردیا خسن یصاخ ماع

 اریز رددوجوم حجر باس هدارو راینارا حیجرت بیس هیلعءانب وولوا تباث هضراعم

 ردلومت هناقام ك « حیم ردحسم هلا یرارکید ردعلام یدح تحت ن ورم

 دراو هدشدح راح هدر ردهلوصا ٌهدعاق قلوا خوسام هللا یہلا هفام « هحابالا هفام

 ترضح هلا ریمغس ترضح یسوغوط اهد ردلکد عقاو هددقع باص « طرش نالوا

 هلالدلایطق یک صاخ « ماع هسیا هدندنع هصفاش ردشماطوبعوقو عیب دقع هدنسرا راج

 ی دحهرب رر نالوا صاخ ندنکجهدبا صیصخت یعاعصاخ عا ردهلالدلاییط بولوا

 ردظفللا برطضم هسيا ییدح راح . ردشمتا صیصخ یییدح بعش نب ورمع نالوا ماع

 هتراولادع القل ندنطسو محعم كنيناربط هدریدقلاحتف هحنلک هننابئاو لصفت كالاحاوش

 يللا نا هلبا هفنحونا هداروا مدلک هیذکم هکردشعد ثراولادبء هلبا دنس نانلوا لاصیا

 لاؤس ندهفیح وبا یتسهلثسم یسهلوا نایمرد طرش رارب هللا عیب مدلوب ینهمریش نیاو
 هاردک ه لب یا نبا ندنآ یدید ردلطاب هدیسیکیا ره كطرش هلبا عیب هلاراشم مدتنا

 هبهمربشنا ندنآ یدید ردلطاب طرش زاج عیب هلاراشم مدتبا نایمرد یروک ذم لاوس
 یدید ردزناح هدیسکیا كطرش هلیا عیب ملا راشم مدا داربا یروک ذم لاوس كردک
 هكرهبد رایدتبا فالتخ هدهلئسم رب تاذ چوا ندقارع یاهقف هللاناحبس هعدنکیدنک

 كل همېش نا هليا یلبل یا نب هلاراشم مدتیا راخا ییفک بودک ههفیحوبا
 رمغس ترضح ۵ھ ندنساباب هدوا ندنساباب ( تصس نیو رگ ) اک میل یرلکدلیوس

 مه یدعا . یدریو ربخ ینکیدلیا یہ ندعیب نالوا نراقم هطرش كماسو هلع هللاص

 هلاراشم . مدلیوس یتبفک بوده بیل ین هنیرزوا كلوب .یدید ردلطاب عیب مه طرش
 ندنساباب ماشهیلغوا كن هو رع اکب مملی یرلکدلیوس كنهمربشنبا هليا هفینحونان ید



 یسهعوم یسهتلوک اف قوفح 2

 سو هيلع هلاص ريمغيب ترضح كلنهشلاع ترضح "القن نداپع هللا ىضر هشناع هدوا

 یدعا .یدریو ربخینکیدید یدتیایما یمکلکم | قاتعا ارتشالادعب ی [۱] ( ر )
 هلاراشم .مدسا هباکحیفک كردک هبهمررش نا فاعتمی ۱.ردلطاب هسا طرش زناح عیب

 راج هدوا ندراندن براحمادک نب رعسم ) اکب .مملس یرکدایوس كنامهلاراشم ی یخد

 ربمغیب ترضحو مدناص هودر هربمغب ترضح نب كراح ترضح طلاق ندهع ها ید

 یدعا . یدرو رخ ینکیدید ( یدتا ط رش ییسمشاط ی ردق ههسدم كيهود ید

 تیاور هدنباتک ثیدح مولع یخد ک اح هجهلیو یلوب . یدید ردرلاح طرش مه عیب مه
 ۱۳۳ 1 تور دهد (مکحا) یدیلادیعنتفرط كم او شما
 : ردشعا توکس

 یهاوطادوقع ) كنید زلایمتم دیس یحاص سورملاجا یحرش سوماق تیاورو
 هدنطوسبم كننسخرس ماما و هدرلا یهدنمان ( هقنح یا مامالا بهذم ةلدا ىف هفیلا

 هننیع كلکش یهدیناربط محعم یلکش یهدهفلا یهاوا دوقع كتیاور . ردروک ذم

 .مدویدبا جرد ریز هج ورب ینلکس کهدطوسبم هل رظنفرص ندنرارکت كن | ندنغیدلوا بيرق

 نا لاقو الدنع دساف عياف هب قدصتالو هالو هعسال نا ىلع ادع یرشا ذاو )

 اب عسلا هللا هحر ةمربش نبا لاقو لطاب طرشلاو وا حيلا هللا هحر ىل یا

 فا ىلع تلخدف تححح لاق هللا همر دعس نن ثراولادع نع یحو حب طرشلاو

 ىلع تلخدو هدنع نم تجرخف لطاب لاقف طرمشلاب میلا نع هتلأسو هيلع هللا ةحر ةفنح
 نا ىلع تلخدف لطاب طربشلاو زئاج عیلا لاقف كلذ نع هتلأس و هللا هجر ىلبل ىا نا
 ةفوكلا ءاهقف نم ءالوه تلقف رئاح طرشلاو زنا عيلا لاقف كلذ نع هنلأسو ةمربش
 هح نع منم دحاو لک لاسا نا یزجعف فالتخالا لک ةلسلا هذه ىف اوفلتخا دقو
 كبحاص نا تلقف هباوج داغأف هلع لاوسلا تدعاف هللا هحر ةفنح یا ىلع تلخدف
 23 شر هل ها ی بس نم ورع دخ القا ینرذاال با همر لاف كافلاخم
 هل تلقف یلیل یا نیا ىلع تلخدف عیب و طرش نع یهن سو هيلع هللا لص ىلا نا هنع

 اع هللا یضر ةشئاع نع هسا نع ةو رع نع ماشه یدح الاقام یرداال لاقف كلذ لثم

 ترک ذف مھل ءالولا نوکی نا الا اهلاوم یا ابنع ہللا یضر ةر ر یرتشت نا تدادا ام اهن

 2 ردا ]11



 1۱۳ Fg ورغوط هنحالصا تكنهلح

 مهل یطرتشاو یرتشا همالسو هيلع هللا تاولص لاقف ع هللا یلص هللا لوسرل كلذ

 ماوقا لابام لاقف E هللا ىلص هللا لوسر لوسر بطخ مث قتعا نمل ءالولا ناف ءالولا

 لا باتک لطاب وهف ہلا باتک ف سل طرش لک ہللا باتک یف تسل اطورش نوطرتشی
 لثم هل تلقو هللا هحر ةمرش نیا ىلع تاخدف قتعا نمل ءالولاو قوا هللا طرشو قحا

 لا دع نار راح نع سزلا"یا نع راد ن برا ی دخ الاق ام یزدا ال ناف کو

 تاوزغلا ضعل ف هقا هنم 1 مد هلع هللا یلص ىلا نا هنع هللا یضد یراصتالا

 (ةتدلا ىلا اهرهظ هل طرشو

 لصالاو) هدنصوصخ باب یلناونع (انثلاو طورشلاع ویبق عیارلا بابلا ) كدمجاةيادب
 هلالوسر ینم عابنا لاق راج ثیدح اهدحا ثیداحا ةثالث بابلا اذدهق سالا فالتخاق

 یا تیدلاو ححصل |ف ثيدجلا افهو ةنيدملاىلا هرهظ طرشو اربعل لسو هلع هلاص

 لطاب وهف زا تاک سل طرش لک لاق سو هلع هللالص هللا لوسر نا ةر رب ثیدح

 هللالوسر یہ لاف 2 ثيدح ثلاشلاو هتح ىلع قفتم تدار طرش ام ن ناکولو

 وهو ایارملاف صخرو انثاو ةمواعلاو ةرباحاو ةنبازملاو ةلفاحانع ملس و هيلع هلاص
 هللالوسر نا یور هنا ةفنح یا نع یورام نابلا اذهنمو لسم هجرخ حیحصلاق اضيا

 عی ف ثيداحالا هذه ضراعتل ءاملعلا فاتخاف طرشو مس نع ىم لسو هلع هللا یلص

 لاقو ةفينح واو یفاشلا لوقلا اذ لاق نعو دساف طرشلاو دساف عيلاموق لاقف طرشو

 طرشلاوزتاح عييلاموقلاقو ةمربش نبا لوقلا اذ لاق نمو زااح طرشلاو زاح عیلاموق
 نبط رشعماماو دحاو طرشعم زاح عیلا دمج ا لاقو ىل یا نیا لوقلا اذہہ لاق نمو لطاب

 نمو اینا نع هن مومعبو طرشو عیب نع هن مومحإ ذخا طرشلاو علا لطبا نه الف
 طرمشا لطباو عیلازاحانماماو ط لاو عسلاهفرکذ یذلا راج ثیدح ذخا اعیح اههزاحا

 ساملان ورم ثیدح جتحا دحاولازاجاو نیطرمشلازجم نمو ةریرب ثیدح مومعب ذخا
 ناطرشزوجمالو عبو فلس لحال وە هلع هللالص هللا لوسر لاق لاق دوواد وا هج رخ

 مسقس هدنع طورشلاف كلام اماو كدنع سبلام عی ہ الو نمضل ام ځد الو عيب ف

 لطبت طورشو اعم عيلاو ىه زوج EC لطم طورش ماسقا ةئالث
 طرشب طرتشلا كسع ناام طورشلانم نا وهو اعبار اق هدنعنا نظي دقو عسلاتشو

 ( عیلازاح هکرت ناو عسلالطب



 یسهعوم یسهتلوک اف قوتح چ ٤

 دض هرکیدکی هدنصوصخ یزاوج مدعو زاوج كطرش هلا عیب تالیصفت وش هتشيا

 هلیا یل یا نسا یک یغیدلوا ررحم هدنسهطسضم هلع تاوذ نالو هدفلاخ یار قرهلوا مات

 بهذم هدیالوا هديا یلل یا نا و ینغیدلوا همش نبا هليا هفیحونا بویلوا همربثنبا
 . ردشم لا تابنا ینکودیا لئاق هننالطب كطرشو زاوج كس قرهلوا یحاص طسوتم

 < حح كطورمث نالوا نراقم هعس هدهفنح د ناز و م هطصم

 رظن هبهمولعم تاحاضیاو تالصف نالوا راد هنراقدلوا مسقنم ی وتل « دساف

 كطرش هليا عیب هدهادهو هدطوسبم هلجزاو هدهیفنح بتک هکوللاح ردراشکای كردبا

 هلن ماسقا هرکصتدک دلدبا دنه قرالوا بهذم ساسا یسهضق یزاوجمدع قالطالایلع
 نا یتح .ردشعلو حرصم ینیدلوا شلدبا لوبق ءا هراتمکحو باسا هقشب كنهروکذم
 نالوایاحیفالتخ ندا نایرج هدنب همرشناو ییللیانیا و هفنحونا هدر دقلا حتفمامهلا

TEابا کد یشاور  I۳۳  تهادم  

 هلا صوصخم لاد نوجا یره هدنقح یمهلئسم عب هلا طرش ندتیاور وب
 رددال قعلوا رظن هرلنو هلع ءانب ردشعا یهاظت ینیداوا بهذم چوا شعلوا لالدتسا

 ,یعفاش هلع ءانب ردقو یلامحا هش رب هقشب ندصصخح كشدح (بمشن و رم ) الوا

 ی نالوا قتعلاطرشب ندنتعونم ثطرمشلاعم عیب هللا لح هصیصخت یروکذم ثیدح
 و ده تیدع لسو هلع هللا لص مرتح ی اریز یدتیا اتتا ءانب هلیدح هرب رپ

 لوقنم ندهفنح وبا كنس هلم انتتساو صصخت و عطقا یدعا در ینسادعام ند (الو)

 .ندهفنحوا كتسح یلوقو هدطوسم هکر د زجاعررحم ) ردشملا E یغیدلوا تیاورر

 هدنح رش لاجل اینم نالیزاب هرزوا یهذم الام ماماو ردر وک دم ینیداوا شا تیاور

 یہ ندعس نالوا طرشلا عم كضدنفا مسو هلع هللا لوسر رز کم تبهذم یخد

 هدنماکعحا كقادع e یسو ص ندندج كسعش ن ورم قرهلوا ا هنغلدر وس

 دساف كعب هللا طرش نالوا ضقانم هع دصقم اکسک هل رز دا فلاب ييدايا تیاور

 ۱۳۳ ۰ قم وا طورش ابا ی یخ قعاو یینلو
 عورش ه 8 یشدح هرر مامهلا نا ( ردح رصم ینیدلل و اسم ما هشدح هرز

 یلها تساک تلاقف ةرر ىن اج تلاق اهع هلا یضر ةشئاع نع نححصلایف اهشدحو ) هلبا

 لو الو نوکیو مهل اهدعانآ كلها بحانا تلقف یتنبعأف هتقوا ماع لکی قاوا مست ىلع



 ۱ ۰ < ورع وط هنحالصا تن هل

 لا ىلص هللا لوسرو مهدنعنم تئاجف اماع اوأف مهل تلاقف اهاها ىلا ةريرب تیهذف تلعف

 ةا ترحاف مهل ءالولا نوکی نا الا اونأف ثاذ لع تضرع یا تلاقف سلاح سو

 نمل ءالولاناف ءالولا مهل یطرتثاو اممذخ لاقف و اع هللالص هللالوسر اهنع هللایضر"

 لاطبا هفو عسلاب ىضر اذا بتاکلا عي زاوج ىلع لبلد هفو ثیدا ةشاع تلعفف قتعا

 نا وهو تایاورلاضعبش عن وام ببسب ءالولا ةشلاع تطرتشا اعا لاقو هعسب علم نم لوق

 مهطارتشادرو قتعانم ءالولالاق ملسو هياع هللا ىلص هلال كلذ و كتاتک ثنع یضقا نا اوحا
 مامهلانا . ردشعد ( هيف فالخال اذهو اع هللا ىضر ةشئاع نم قتعلاو ممضنال ءالولا
 قاتعاییهلوکالثم طرش ) هسک رب رکا هکردشعد هلا عورش هثحم هنادمجم هرکصندنوب
 هسیا رولوا طرش رب نایلوا لالح ًاعرش یک یطرش قمالوا مقاو كقنع ءدلاح كکيدلیا

 طورشمردومل روک ذم طر رواوا طب روت دم ط ت
 رک د راک دم طرش هلع ءا رالوا نکع یا ارحا یرش لوا و

 ندنتقاط ك هسمک نالوا هبلع طورشمروک ذم طرش هکنوح رولوا مام عیب هجیک شمالدیا
 .رولوا یدح هربر, ( ییلد ینعی ) یصا كنو قرهلوا نکم هسیارید ( ردشملوب جراخ

 یش ن ورع رک دلا فلاس هکرویبد هلا عوجر هددص هرکص ندنو مامهلانا
 لئاق هصیصخت هدلو و كنهفنح هدهسیا شا صصخم هلا یشدح هرز یفاش وک
 حیجرت بابا هدنراتیب ریارب هلکنا بولوا ضراعم هصاخ ماع هروک هرانآ یرلمالوا
 عام كلا ییج مم كطرشلاعم عسلانع یہ نالوا ماع هدارو ندنکیدلیا اذتقا قعارا

 هلاوصا ٌهدعاق ارز ردلوح هتاقام كہ هلع ءا ردحیبم ها یدح هرز ردسلوا
 هنشدح راح نالوا یلالدتسالاهیام كنهمربش نبا ردقلوا خوسنم هللا یهللاهفام هحابالاهیفام
 عقاو هددقع بلص طرش نالوا راد هتسانتتسا كنسمنیشاط ردق هبهنیدم كراج هجناک

 رتادهنیدقت موزل كماع هدمهیوب مه یندزب . ردشلت وس هللاهجر یفاش یو ردشمالوا
 . زرایوس "ید .هدنفح دک و يک

 كثدح لهایدح نالوایو درهد ندنسهدهدو ندنساباب ل ( بعش ن ورم )

 ًاداشسا هثیدحو هدروبلوا لصن یفاش ماما نکیا ندنلبق لسم ثیدح هدندنع كنعوح
 كبعش نب ورمع هدئیدحو هکمرید ًاباوج هسرولشد ۰ رویلوا لثاق هننداسف كطرشلاب مس
 یدهسل وا شمالدا 2 "ةحارص صاعلا نا ورم نب هللا دبع نالوا یدج كنساباب

 - فلاس كن یاس ءیذمر دووادوا ک ولا . یدا رولوا دع لو روک ذم تیدح



 یسهعو# یسهتلوک اف قوتح وچ ٩

 نع هبا نع بیعش نب ورم نع) .دشیدح یرلکدلبا جارخا ندیبعش نب ورمع رک زلا
 عو فلس لحال سو هبلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ) صالا نن ور ن هللا 2

 كبعش ن ورم كرەد ( لدنع سلام عیالو نمضي مام خر الو حس ق ناطرتسالو

 ردشملوا دراو ییدلدا 5 ةحارص تاصاعلا نن ورم ن هللا دبع نالوا یدح تن

 م 1 3 ۰ ۰ ۳ ا

 هرکص ندنو .ردشملارک دینیدلواح و نسحلروک دم ثیدح یذم ر هکر دیشانندبسو و
 اغالب كلام اطوم ىف مارخ نب مکح تیدح نم اشیا اذه یورو ) مامهلا نا هلارامم

 جروكدنع سلام ا عیب ف نیطرشو و فلس نع علا یلاصخ علرا نع مسو

 هلطرش كللا ضارقا ها هعیاب یرتشم یسانعم كفلس هدعس هرکصلدک دید ( نمضی 9

 د د د تب نانو ی دفاع احا کرد نالوا
 س

 1 ر و دیا هراکح و 9 یاور ۳ هدطوسم تی ماما

 مم قلطم یہ ردروہشم ثیدح هکنوچ ردثیدح یکیدتبا لالدتسا كل ەقمح وا نالوا
 كربمغس ترضح ) هدثدح ييدتادانتسا كنىلل ىلا نبا ردنا اضتقا یداسف كهع

 ردلوام یمروی تیا طرش نوجا یرل دنفا یتسالو كهرب ر اباطخ ههشیاع ترضح
 كر ترضح هحنلک هثدح ییدتا دانتسا كنهمربش نا ردهتسانعم ( EY مال یه

 هاب | ربمعس ترصح قیح ردشمال وا وطنم ثاعس رقع یسوا ار ه هود ردو هر هن دم

 ت رشاعم نسح هد رفس یاس تولوا حت هدنققحهصف ندا نایرح هدنسهرا اچ ع

 ارمسا ندراح ترضح ف هود الوا ریمغس ترضح ارز . ردشرپ ندنلسف تقافر نسحو

 ترضحالردیالوبقنطرشیلوا بک ار هبءود ردق هیهنیدم كراج هنیرزوایلط دلرباجو
 هبیوبندجسم نوم ملستی هود بولوا ېک ار هود ردق هبهتیدم ءانب هطرش لوا راح

 نالواییع كی هود كل ریمغس ترصح هک نان ضرع هریمهی ترصح یتشک كردا ااصبا

 2 aE ك

 لا رار هلا هود یروک ذم غلم هرکصندکد لیا صا هلالب یتساطعا كمهرد روي رد

 یغیالوا سا هداعا هراح یهود كرههد نوتا كرابم اکس ار ىلاعت هللا روت وک

 دقع انوکرب هدنتسهرا رراح هلا ریمعس ترضح هدنقح فہ 5 هصو نالوا ا

 . ردشع د ردبللد كني دل وا شمام لوىعوقو

 ثیدح نالوا قطان ی ندعس نالوا هللا طرش ات وک سه قاللطالاییع الابهجور هقنح

 كماعیهدیایوب و شملوا لئاق هتیداسف كطرش ولردره هدعس كردبا لالدتسا هلا روک ذم
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 هنصبصخت هليا عس نالوا هللا قتع طرش ًادانتسا هنیدح هررب یک یتیدلوا هدندنع یفاش

 دع خو سلم یشدح هر ر نالوا صاخو خسان ی تیدح نالوا ماع بوملوا لئاق هلس

 دوم یساضصتقم كدقعو نالوا یساضتقم كدقع قرهلوا فلاح هرانوب نوت نکیا راشلا

 رار هلبا عی كطورش نالوا فراعتم طقف بولوا یف هنیدقاع دحا دوخایو نالوا

 ردلکد طرش هدتققح طرش نالوا یساضتقم كدقع هک راروسد . ردراشملا لوبق یزاوج

 كندافم كقلطم دقع كلب زا هدافا یثرب هقشب ندندافم كعس دقع طرشو هکنوح

 كدقع رولوا تبا هليا قلطم دقع,یق هدهسلدیا نامرد رواد طرش ارد . رد
 یاصتقم ید طرش نالوا دک مو د وم ییساصتقم تم عالم هدّقع ET یساضصتقم

 ضمب . ردیا مض تیدکم اک | بوبا داسفا یییب رلطرشوب ردقحلم هطرش نالوا دقع

 تصخ ر هلا ىع رش لىل در ناطوا لباقیراکنا و دریک عاجایزاوج كن | هکردراو هدراط رش

 E یکی راطرشرایخ هدعس قالطالا لعولجاهدنشو هدنع .ردهلوا تاب وا

 طرشنالوا فراعتم هدیولوا یفن هنیدقاع دحا رار هلقمالوا دقع یاضتقم ردزاح ید
 نالوا قطان یزاونج دع كط رش ردق کرو ساق فرع هو

 دوصقم كدقع ردلولعم هلتاع قلوا یداب هعاز ندا جارخا ندم دوصقم یدقع ثیدح

 ردوا جملا لصا دصقم ندنمیرشت كيابسا یک عیب هدنالماسم ارز ردهعزانم عطق یهب

 فرع نوسلیا صاصتخا هلا عسم هعزانم الب هسک ندیا ترشابم هعیب نالوا ببس هک ات
 یاصتقمهدلاح وش رولواشلوا قفاوم هنسانعم كدح فرع هلع ءانب ردعطاق یعاز هسا

 انب هلماعت نکیا شلوا دساف ًاسایق عیب هلطرش نالوا ی هنیدقاع دحا هدیولوا دقع

 نایعا لالهتسا كع انصتسا هدلاح ینیدلوا كعد مودعم عیب مکه تنردشعلوازب وج اناسحتساو
 ین هلماعت كهعاقس هدماجو كلان ادوس هلا یاو هدلاح یټیدلوا كعد هراجا هسرزوا

 رددوج وم تقشمرب هاظهدنسلرا ند رلتاداع كسان کنوح دل ا

 ندضوع هدو ارز رددسقم هسا طرش ناشوا فراعتم هدی ولوا یف هسدقاءع دحا

 ردا ثدح هعزانم ندنزو هدایز و هدم ردیجوم یابر هیلعءانب ردراو هدايز رب یراع

 هدنالماعم رولوا یراع ندهعزانم مطق نالوا ییہ دوصقم یدنک « عیب دقع هدلاحوب
 هدهنیدقاع دحا یک یغیدلوا دقع یاضتقم . ردعازن مطق هسیا دصقم ندننیرشت كياسا
 ابر هن هیلعءانب ردشل وا مدعنم هلاطم هدنو ارز زمنا داسفا یی هسیا طرش نایلوا یعقن
 . زالوا یدّوم ه هعزانم هد و
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 هدنفح طرش ضسب نکردیا هعفادم هلئدش ی آ کک هداج یہ رکذلافلاس هفح
 ثیدح هدنقح راطرش روکذم هجروا یتسهضراعم كلماعت هدنقح طرش ضعبو كعاحا
 بجوم یداسف ًاساق یطرش نابلوا عفان هنیدقاع دحا مملاراشمررویدبا كرت یروکذم

 ماع هلالدل یطق بودیا كع هکوبلاح راروعا دع دسفم ءان هننادقف كتلع نالوا

 وش رویا زوج ید یطرشو ولام راس طورش ین دح یہ یرلکدتبا نایب یفیدلوا
 رانا هسیاو رارویدما كر یمن هلآ حجر یسابق هدنقح روکذم طرش رانآ هدلاح

 ندفرطرکید لا ی دا دعدسفم ندفرطرب یروکذمطرش هدر ردرباغم هنسرلهدعاق

 هسیازالوا ابرو هعزانم بجومهیلع ءانبو زالوا عفان هنیدقاع دحا طرش رارویبدیا دع وغل

 ا۳اطوعم ندراتعا تكطرش هکغادام روملکمزال تار کا و رولوا ربتعم یالوط نده
 یتیدلوا ییتنم هدط رش تلع و . ردتلوا مزلتسم یابرو یداب ه هعزانم ۸ تاع

 ینیدنلو نکم تیاعر هروکذم طرشو یعرصیسهدعاق قفلوا تباعر ناکمالا ردقب هطرشو

 .رویلیدیا دع وغل هدرولوا طقاس ندراتعا نده طرش لوا هدلاح
 تلع قلوا بجوم ینهعزاسنم یطرش ناسلوا فراعتم هدیولوا ی هندقاع دحا

 ۰ راروس دا عم ەلىسەساق

 لسم یساعدا ینج هلوا بجوم یەعزام كطرش نایلوا فراعتمو عفان هنیدقاع دحا

 نایلوا طورشم سکعلاب زالوا هعزانم بجوم تقو رب چیه یشرب نالوا طوربشم ردلکد
 طرش هسقو ردا ثدح ندتلاهج اعاد هعزانم رولوا هعزانم بجوم یشر نالاق لوهمو

 براهوباطنانآ وانایب هدنسهطبضم هلحم زامهدیا ثدح هعزانم تقور چیه ندصصتنو

 رکا ردلکد دراو الصا هدنلاح صصتتو طرش رددراو هدنلاح تلاهج ی آ لایا قلوا

 ا ناو ورم ور "یدللوا دزاو لاخا قلوا هعزانم بجوم كطرش

 هللا فرص ) ( ردیک طورشم هدنرانب یش نالوا فورعم راجتلانی ) ( ردیک شمنلق
 طرش كفرع هدرهدعاق و یدبا زالوا حب یراهدعاق ( ردیک نبع هللا صن نیست

 سا هترززآ رلهدعاقو و شادا هدافاینیدلوا عازت عطافو عابنالابجاو ردق صصتتو

 قلوا عاز بجوم صیصتتو طرش هبلع ءانب ردشلدیا عیرفت لئاسم قوچرب هدیفنح
 طرش كنیفرط ردعازت عطاقو عابنالابجاو هدایز اهد ندفرع سکعلاب نوسروط هلیوش

 یملوا عازنبجوم ردهدننوق یصوصخ نونقر رصحنم هنیرایدنک یمکحیسهلواقمو
 رووا تیاعر ناکمالارده هطرش سکعلاب رولوا عومسم لصل



 1۱۹ ورغوط هنحالصا كنهلحم

 طرش هدقلوا عابنالابجاو یشرب نالوا فورعم ًافرع هروکذم دعاوق ءةقحلایف

 خرصتو رکد یفالخ كئيش نالوا فورعم افرع نیدقاع تح هدهیفنحبنکر دیک شمنلق
 یزرترب الوا فورعم افرع یسمکید هللا ترجا الثم یفجهشلوا رابتعا هفرع هسا رثردبا

 "ءاس هف رع ی هسکید هلهج و لوا هد ودنا دهعت یک اا ىسەسللا كتهنمک رب

 نکیا فورعم هدلب دقن هلیتلالد كفرع مهارد قلطم كلذک ىح هم هدا هلاطم ترجا

 یکجهیمهلیدک هنفالخ ءانب هفرع قترا هسیا راردبا حرصت یدقن نالوا فورعمریغ نیفرط
 :ردهمنف راطحاو کد

 مر ًادصق یلج یابد ردنخ (۲) ىلج (۱) ددمسق ییا ابر : هحنلک هتسهلئسم ابر
 تایا ردهشسن یابد ىلج یابر ردشفلوا رحت ةلیسو لکد ًادصف هسیا نخ یابر ردشملوا
 ردشات هليا ثیدح قحا یتمرح كلضفلا ابر ردایر ون بهابر نالوا روکذم هدهنأرق

 . ردیدنساب علارد دس نولوا یلصاو یدصق تمرحو هبقامعم

 هبویرتس نابعا هلا راشم ردسنحاعم ردق یتمرح تاع كلضفلا ابر هدندنع هفنح وبا

 لک هیفنطادنع هبلع ءان .ردشمالک | ینتاع سنطاعم ردق ندشدح نالوا روهشم هدنقح

 رولوا مارح هسا مه لضف مه هسيا رولوا دوجوم سناعم نزو دوخایو سناعم
 رولوا لالح هثبسن مه لضف مه هسیارولوا دوقفم ندر یسکیا كسنج هلبا ردق رک او

 هتسن لالح لضف هسیا رولوا دوقفم یرکید بولوا دوجوم یسیرب رکاب و

 ثیدح( دی ادب نوکی نا دعب مش فک اوعیف ناعوللا فلتخا اذا )یمکحو رولوا مارح

 . ردشعا دسأت هد یل رش

 هلا نزو دوخاب لک ینمی یعرش رام كنسناحتم دحا هدهیفنح بتک هسیا لضف

 . ردشهلوا ربسفت هلسانعم یسلوا هدایز

 یتمرح كنهتس یاشا نالیروم دادعت هده رش ثیدح كنىرلترضح هفنح وبا هتشيا

 یتفحت كسنج هدم رادقم مه نوجا یتقح كلضفلا ابر هروک هتلع ییدلیا نایب هدنقح

 یدوقفم كسنج مه رادقم مه ینعی ییادقف كن هدوک ذم تاع هلاراشم قرهلوا دال

 هتفیدل والالح كلضف هدنلاح یتدوقفم كتر ندرلنوو كنهتسن هدم لضف مه هدنلاح
 لح كلضف نالوا نورقم هضیاق هدننروص نعو فالتخا صوصخابو شلوا لئاق

 یهدسافعوس نایلوا ندلیقو الصا هیفنح نکیاشٌمنا دیأت با فیرشتیدح رک ذلا فلاس
 هل هرک قوح هدهدساف عوسب هکولاح ردراشلوا لئاق هعیرح كرهربو یمان یمکح یابر
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 هدقلوا دوج وم ساج و رادقم هدنسهلح كنهدساف عوج زالوا دوج وم سنج هد را لعه

 ت د هید ( ردلضف ) كنار هدنسابرلا باب كراصبالا ریون ندهفنخ بتک زملکمزال
 ابر هدنو هلع ءانب ردابر ید نالوا هدایز امکح ولو ) یحاص راتخ رد هدرب یتیدنلوا

 (رددودعمندایر یسهلج كنءهدساف عویب هکنوچ ردشلوا لخاد هدنساف عوسب هلیا هثیسنلا
 ققح یحاص راتخ در هدنسهشح كنظفل ( امکح ولو ) ندرازوس یهدارویو شعد
 كقفنصم E ممحت وب قحا . ردشعا ت ه ( ره )هدیو حراسا) نیدیاع نیا

 هلیدق قلوا ( هلا یعرش رام ) یابد هدشرعت فنصم هکنوج زالوا بسانم هنفرمت

 كدساف ع رکم . زالوا لخاد دساف حج هدهب هّتسالا ایر هل هسا هدو . ا ده

 یشنالوا نایاع ندنمالک كفنصم یدعا هلوایشاتندنسهم ولعم تلع كنابر هصافاب یداسف

 هد(رحم)یشانندبس و و ردوا نالوا رداتم قالطالدنع ارز .ردش رعت كلضفلاابر قحا
 ۱( قلا دحا ) هدش د كار

 هلا لام كلام ) ك ( زنک ) ندهبهقف نوتم یسهد ( امکح ولو ) كحراش عقاولا

 .رولوابسانم هنشرعت نالوا عقاو هید ( ردیکلهدایز لام نالوا ضوع الب هدنسهضواعم

 ییدتیا تقبس هدا رع . ردیمکح لضف رب ضوع الب لجا هدنیضوع دحا ریز
 هلفصو قلوا لام هاضف امکحكن | هلتهج ینیدنل وادصق کلهدایز كضوع نوا لح اوال
 . ردشع- تیا لفات ردشلوا حبحص قصو

 هکنوح .روسدیا ضارتعا هنسع وادع ندابر ۳ كدساف هب نداع ققحم هلع ءانب

 یشوا دودعم ندلضملا ابر ردقو هم هدنعیدلوا 6 ندهّتسللا ابر كدساق حج

 . یدراروبتسیا كجا دع ندلضفلا ابر ًامکح یرابحاصراتخ رد هلبا ره فا ۰ یدرولاق

 ندلضفلا ابر هکنوح .ردشلا لاطباوینن یخد یوا هامناحاضیایهدارو نیدباع نبا قذحم

 یعرش رابعم هسیا هددساف عیب .ردمزال یتقحش كنبدق یعرش راعم نوجما قلوا دودعم

 . نوسقیا ققحت یدوجو كسنماعم ردق نالوا ىتلع كلضفلا ابر هدنا رکم

 مارح هدرولوا ابر یرغوط ندبرغوط زالوا ثح عوضوم یسلوا عیب كلا هدلاحوا

 . رولوا

 .روشوایضار هتسلوا دودعم ندلضفلا ابر امکح ید كنهثسنلا ابر نیدباعنا ققح
 لصناکوب .ردلجا « لجا . زامهلوا كرد یسهلضف لام تقو رب چیه لجا الوا هکنوح

 هلا ھا ارا ندکی هلسهوالع دق رب یک ًامکح كيهثسنلاابر اينا . رولسد ردلام
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 هدنقوف كلضفلا ابر هدتمرح هدم . ردابر ر لقت م هدوا هکنوح . ردقو یحابتحا

 نالوا مسق رب یربآ الا . ردمدقا ندنا ارات هدنصوصخ قلوا یراح سانانیو
 هدنلاخدا هتنام یدارفا كلضفلا ابد نالوا یمسق كن | هیدق ( ًامکح) و كنهثسنلا ابر

 یهجو كنسعا صا هلا لمأت هداروم هدهیشح تیاهن كنیدباع نبا ققحم . ردقو انعم رب

 . ردکر ک هسلوا راببس وش
 كنیرببعت ( هدساف ع ویب ) عقاو هدنسهرابع کهدالاب نالوا زمثحم عوضوم كراتخرد

 هدودنا .ردشعا تحد هرج "امن ندهاس هدیو ح راس ) ندع نا ققحم هدنس هبشح

 كنم . زاعلوب هلضف یلاخ ندضوع هدنغوچ كنهدساف عويب ارز ۰ ردراو رظن
 هک یک ییہ هلا دلو ما او رخ كيش رب ندضورع « حج نالوا شلدا ت ندا

 ندشاقنالوا ررض هدنضعم اذک رولواذلولم هللا ضنق عییمو رولوا مزال تمیق هدرانو

 یلاخ ندهلضف یلاخ ندضوع ید ع ویب یک قعاص الم .ردق هزورونو ,نوشراوب

 . ردتلاهج دوخایو ررض اب داف ببس هدرلنا بولوا

 دوخایو یساضتقم كدقع یسهضف یشوا دودعم ندلصقلا ابر كدساف حی اعفاو

 نالوا دساف هلسس یلوا نمضتم یطرشر نالوا ی هتندقاع دحا هدیونلوا یگالم
 نالوا لطاب هلبا دساف طرش هدنلبنق كف مصلا باب كنسعابز هدو رول هلوا سهاظ هدعس

 هدهتسم) هکردشعد یلیز :ردیا دیآتیرازوس نالوا جردنمررح ریزهجورب هدنتح رايش
 هبا هدساف طورش یشره نالوا ندناق یسهلدابم هلا لام كلام هکردو نالوا لصا
 هدساف طورشرلیش نالوا ندنایق تاعربت دوخایویهلداسم هاشناملوا لام تالامرولو|لطاب

 هضواعمردصوصحم ههلام ةضواعم هسیاابر ردندناپ ابر هدساف طو رش ارز زالوالطاب هلبا

 ندهلضفنالوا یلاخندضوع ابر ارز زاعلو هدناعربت هللا تاضواعم نالوا یسیربغ كن هبلام

 كئيشرب نابلوا یعالم دوخایو یساضتقم كدقع هسیا یتققح كنهدساف طورش ردنرابع

 .ردابر هع هسیا هلضف لوا رولواشهلو هاضف یلاخ ندضوع هددقع هلع ءا ردکلهدایز

 ینساعدم یدنک یک ینیدرویب كنب رترضح نیدباعنا یسهرابعوش كننملیز هقیقط اف
 هدب ول وایت الم دوخ اب و یساضتقم كل دقع قحا ندهدساف عوي نرداع نا هحرک روسدیا ا

 ابر اهکح كس نالوا دساف هلیسح قلوا نمضتم یطرش ر نالوا یف هنیدقاع دحا

 ندناب ابر كیهدساف طورش مومعل اب هسیا یلیزو شما اعدا ینغج هلوا دودعم ندلضفلا

 كّشر نابلوا یمالم دوخایو یساضتقم دلدقع یتققح كەدساف طورشو ینفیداوا



 یسهعومیبسهتلوک اف قوقح یک ۲

 الا ندض وع هددقع ینیدل ون راک م طو رش هلا راتعا و بولوا كعد یلهدايز

 طو رشهفنط ادنع هدهەسلأ ا رک ذیتغیدلوا ابر هنعل هلا هلصف » ینفج هل وا شعلو هلصف

 هسدقاعدحا هدیولوا یگالمدوخایو یساضتقم كدقع ر كسداع نا قحا هدساف

 9 ام تا سا یر تععایز لغ یدربط بش نالوا ین

 ندلضفلا ابر تەد شاف طو رش ندباع نا هد هب ییلبز 4 هلا تانا و هکردق و

 ثمدباع نیا نوجا تقم كلضفلا ابر هکنوح رازامهلوا شتا تابا ینغج هلوا دودعم

 ردد ال ققح كنتلع لصا ابر دوخایو كندو یعرش رامعم رک و هد راق و

 ردابر اصف نالوا لاخ ندضوع نوسلوا هسیار ول ءا ه ره E كنعلبز هقنح

 ایر ردندنسدکناه كنابر نالوا مارح هلبا ضت ابدو رونلوا لاوس هربن | هسیا راروسد

 فیرش تیدحو یهّسنلا ابر قحا هين | رق صوصت ردسندلضلا ابر همقو ىم دهئسنلا

 چیه شلوا تباث یتعرح هبا صن هدنجراخ كنسکیارد ردشعا رحت یلضفلا ابر جا

 رادقم نالوا هدایز ندناثم نع كعيم هدهسحاص عی هکردتقد نایاش . ردقوب ابررب

 زوج هكرهمد ) ار ( 5 هفنح نکیا یغیدل وا كعد هلضف 7 اک ندض وع

 هلضفر یلاخ ندضوع كطرش نالوا یفن هسدقاع دحا هدط رشلاب عج ہلا. یرلکدتا

 تن هجم ارم هلا هلوق عی هدردقلاحتف . راروبدبا اعدا یتغیدلوا ابر هلثحم ندنغیدلوا

 یفالو) یعزالوا لللد هنزاوج لور ذم طرش رازوسوش نالوا ررح هدنفح یزاوح
 هيلع اضارت اع اقلطم مسلازاوح تبلا لیلدلادعب اهزاول صاخ لیلد ىلا جاتحال هنا

 للد وه ةمولعما هطو مشت اقلطم حییلاهیعرش للد لب ةحصال اط رش اع لحم النا دع

 كلذناب ًاربم اذک نع هعس ها هلصاح ذا صاخ راخاب امهنارتقا الا امهف ةدايزالذا اهزاوج
 (اهنودب ىضرأال ةدايز عموا هب تیرتشا یذلا نعلا

 نالواشعلا عونتو عسوت هجتوبو رلشماما هعلاطم یرلتهج و مارکتاوذ نازای یه
 هلدرس هجوم باسا حطس یتبهذم همربش نا ن وا قفوا هسان تاحاتحاو تالماعم
 ندهیمالسا نیدهمح نالوا یرصاعم كمظعاماما همربشنا راشعا ناس ی راکدعا حبجرت

 هدنتګ هسيا یصوصخ بهذم یهدنقح یسهلئسم طرشلاب عیب . ردناذرب ندهفوک یاهقفو
 هفقیح وا نالوا یراقلاحم كنەمرىش نا هنت رددتسم هیون ثيدح ر ناملوا كش

 اشو طورش كدهمما ةيادب صوصخاب ردشماعا نعطیسیرب چیه نود اسهعا هلن یفات

 ردئیدح چوا ىلصا كنیرلفالتخا یهدیابوب كسان ) هدعبار باب یهدنقح ع ویب نالوا



 ۲۷۲۳ 8> ورغوط هنحالصا كن هاحم

 ه هندمویدل | نوناصهودر ند لسو هيلع هللالص هللا لوسر رباج ردیدحلراج یرب

 ندفرطرکید ردشلبند (ردلخاد هدحح ثیدحو ردشعد یدسا طرشاکت یرهظ ردق

 ۰ رد راشمال وس یشرب هدنملع روم تیدح هدنماکحا قطادعو هدطسو محعم یاربط

 ید یدیزلا یضت رم دیس یحاص سورعلاجا یرش سوماقو هدطوسم یخ رس ماما
 ردح کولا ردراشطا لیوات قحما توا نمط هتک كخوح .دهشل رها وا و
 ترضح سکملاب لکد هفیدلوعوقو كطرش هلبا عیب یک ییدید كنامملاراشم روک ذم

 قرهلوا هنعفن كراج نالوا عیلابو یسهیمسآ نع مرد زوسرد هدنسهرا راج هللا ریمغس

 هبا میم هرکص ندقدلوا ماعو دقعنم عیب هليا یطرش یسلوا بک ار هبهود ردق ههنیدم
 . ردا تلالد هنغیدلوا شلروس ناسحا هراج ترضح ندنفرط رمت ترصح كع

 تدوع ندر كن هنس تاون ک کک راج ترصح : هدننتم هروک ذم تیدح کوج

ENهود هللا لوسرا یدد ناسم راباص همه رد زوسرد یل هودود اک ریمغح ترضح  

Eردق هن هتسدم زکلا  MEOكنهود ردو هه هندم مديد تیا صا هبه اح  

 ه هود ن EOE همهرد زونرد یهود هللا لوسر هباع اتو یدید رک یرهط

 مدرک هدحسم بورتک هنسوق كن وس خم یهود هدمغیدلوا لصاو هبهتبدم كرهت

 دا دلک E یک مالاسلا هلع مديد ردەدوق هدن یدد 7 5 اکن هللا لوسر

 بقاتینکیدریو مهرد زویترد اکب لالب یدتیاا هلالب هللا لوسر مدتا توکسن یدید
 . یدروسنوشا كرام اکس یتسکیا هلال ا ربارب هلا هودیمهرد زویترد اک هللالوسر

 كروک ذم طرش هبا عی یکیراکدید كنیسخ رس هل ایدیبزدیس هکردوب ثیدح نامهتشیا
 ناسحتاورا ترضح تنها عم عوقولادعب سکعلاب لکد ینعوقو مدع هددقع باص

 وش نوجما عیسوت یرصع تاجایتحا هجنتمج هل هلعءاس رد رص هدنقح یفیدلروس
 یدیاقو رودحر چیههدنسل طب | راتخا كسهدم همرش نا نالوا دنتسم هه رش ثیدح

 یدزمنا نمضت ییزاوج كم هلطرش نالوا مارحو عونع عرش بهذمو عطلابو
 هتقد رظن یسهنادهنم تح مکیدلبا رک ذ هدیرافو كمامهلانا ندهفنح نرده دوخایو

 مارحو عونم ًاعرش هبسالاب هدءرص کیدا هک اع یهلن بهاذم هلاراشم یدیا یا
 ثوحبمهدییلو ردنکمهسلیند رولوا حب عیب هلا طرش ولردره ادعام ندطرش نالوا

 ثیدح کنوج یدبا زراج لمع هدهلکن ون هتشيا . یدروسد ردشدح ( هرز ) نال وا هنع

 یک مامهلا نبا صوصخاب ردنتسم ندرکش زاردو رود بولوا هه یتهاطم و
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 كننهجاوخ مز) جااربما نا نالوا یذیل كملاراشمهجرک ردکعد یدامنجا كماهر دج
 قرهلوا هدنلخاد ینینح یدصقم كملاراشم هدهسیا عدا( ردنا لت هلسهماذ ثاحا

 زلدا لمع لرو كنسهچناوخ و هتساهم لومعم هنححصملاوقا كنهفنح راس هما

 كعد زالدیا لمت هلیدامجا كہلا راشم هدلاحینیدملوا دللق یننح بهذم هسقوب ردکعد
 هدامنجا هنر كمامهلانا هبلاراشم هدنباب قیقر حاکن هدنحرش رنک م ظذ سدقم ةمالع هردلکد

 ثاسد) یساسا ناهر نالوا ندننارقا ثاهلاراشم ص وصخ اب ردشع | خش رصت یتغیدلوا لصاو

 یتحردشعد زامهلو هسمکرداق ه هماقا یتهارب لوا یربغ ندا هک رم نو هار

 یسیدنک کن وچ ردندنلاج ر كن هبتک لوا هلس جاطاربما نا هلاراشم نالوایذلت كمل اراشم

 ندناا تیاها نماملع ) هدنسهصوصخ لاسر قهدنمسا ( هالاةاتسم نع هاتشالاعفر )

 قحساوبا همالع ماماو ردراشمتا منم ندکعا بیقعت ینکلسمضح دیلقت یراهسمیک نالوا

 كن هفینح ون اه (فسوب وا) هکر دشع دهلاراشم هرزوا یفیداواتباق هلشاور فس وبن مهار

 زالوالالح یسل ا اتفالزلوق مز كنهسمکر چیه هک دملس یزمهادلآ ندهرن یزوسر ییدلیوس
 مدتناهدلانغوج رب كردبا عت یراذخأم هلزماماعیخدنب كلذ ىلع ءانب یدلیا لقن ینکیدید
 هب ردشعد ( مدا تعاق هدیلق یرلش نالوا جردنم هدنراباتک كنعوح رب ندرافنصم
 د < نا كنسواحط نوو ن نوسلوا دح ههللا ) هدنسهلاسر رب رکید هلاراشم

 ینیداواشه وس كرهيد( زا دیلق هنسهتشپ هسمک ی ربعند هسک نالوا یغ دوخایو بصعتم)
 رک لا فلاس كمامملانا هبلا راشم هلع ءا ردشعد کلام ت رادقا كل وس یزوس وش
 هد(نیعقومامالعا) كن زوم | مقلا نا صوصخاب ردهتسراو ندهش یزاوج كلمت هایدامجا

 ییدلیا درس هدنحاضیاو ررق كناطخ یحدرد ندرلاطخ ییدلبا دانتسا ه هثلث قرف

 روکذم مقلانا رددیژم اماع و ًانع ینداهجا نالوا رکذ كمامهلانبا هبلاراشمتالبصفت
 د لص دراو هه یدرد,رونوا كتسان دلج كنبات

 دوقعكراناملسم ردق هبهجسلل وا مماقلیلد رب یریا هدنقح تح یساطخ یجشدرد كبهاذم
 ر ايو دقع ریو طرش ر رديرلملا داقتعا ینیدلوا لطاب كنسهفاک كننالماعمو طورشو

 كن هلماعمو دقعو طرش لوا هحنلوا فداصم هصوصح لبلد هدنقح تح ك هلماعم

 تالماعم قوحر كسان اداتتسا هساسا وش یراقدلواشلا لوقدرحم قرهلوا لئاق هتنالطب

 روهه راردیا داسفا نیزسقغلو ناهر رب چیه شلوا دراو ندیپلا فرط یردوقعو

 تحت نالوا لصا هدطورشو هکدلا یهنایو لاطبا عراشقرهلوا هنسکع كنو هسیا اهقف



 to & ورغوط هنحالصا تهاجم

 هارلنا كما مکح هتنالطب كنالماعم ارز . ردلوقوب هدنالوا حح راردلئاق هتفیدلوا
 عرحت كنلوسروهللا هکردمولعم هکوبلاح ردکعد كما مکح هنفیدلوا ما بجومو هنتمرح
 هب رومأم یدعا ردقو بجاو ادعام ندشیداق بجاو كهللاو مارح ادعام ندشییدلیا
 هغیدلوا لطابو مارحو ردنالطب نالوالصا هدناداعردق هحناوا ماف لللد راد هنغیدلوا

 فرص تدابع هکنوح ردتح هدنالوالصا هدنالماعمو دوقع ردق هحللوا معاف لیلد راد
 رواسهلوا تراع ندش ینیدلف عورشم كاد یا هسیا و بولوا یقح تانسیدنک

 یدعا زدحامو كورتم هرزوا لاح ف هتل, دا مر رخ ها وااو طورشو دوقع

 زیاح كما هلع رح كنهلماعمو دقعو طرشر چیه ینیداوا شا توکس كعراش
 ادعام A رع هکرولوا لباق لصن لح هتمرح:كنالماعم نالوا هع توکسم زالوا

 د وقع عراش ردشل وس "ةحارص صوصت یتغیدلوا هدهحابا لاح یسهفاک كنالماعم نالوا

 نذلاو ) ( دوقعلاباوفوا اونم | نیذلااماای ) ( دهعلاباوفواو ) ینسلدیا افو هنسەفاک كد وهعو

 نولو اونمآ نینلااهاای) ( اودهاعاذا مهدهعب ۰ ( ( نوعار مهدهعو هنانامال مه

 یحٌللاناف قتاو هدهعب یفوا نملب ) (نولعفت الاما ولوقت نا هلادنعاتقم رک نولعفتالام

 ن هیچ ا ندشم روس سا دشت E بحال هللا نا) (نعقخملا
 کزدنشنع د ؛ بهو نا )ردتقد بلاح راتتدحوش هصاخاب هدنام هوبا ثیداحاییدلبا

 ینکیدید (بجاو نملایآاو ) كياقلاسر بانج القندملسا ندیز دعسنب ماشههزب )
 ردکع د (رداشه الا بجاویدعو ثنمّوم ) یدلیوس

 له ندنشهدهد ندنتساباپ كفوع نور ن دیزن E رنک ) هدتش هک
 راردهدننای كنس رلط رش رلنم وم در کنم ی عر رشد ناو

 ندنغیدلوا قفاوم هتسیدنک كنهذم همرش نیا هدنسهطصم كهل ثیدح و ) ردکعد

 هلظفل ( نوماسملا ) هدهطضم ردیلصا كنيادج ( مهطرش دنع نوملسلا ) نالیدیا ثح

 ردشلوا در و هما ( نونمّولا ) هدارو ردر و ذم

 لعسالا )ییدلبا لش ًاعوفم ندرمع نا ندنساباب كنماملسلانجرلادبع ن د
 هرکصتدنو ميقلانا .ردیدهاش كعوفرع ثیدح ییراقو ی دح(قجلا قفاوام مهطورش
 نس وجا هبا تاَضارتعا ,ناللدبا نانمرد ندنفرط یرافلام یشراف هبروت دم لثالد
 ردشملا صفا

 یسردم هدم قرقحیسهتلوک اف قوقح نونفااراد ۳۳۲ هنس لولا هاب



 قومح لع خم دات

 دلها وک اف « یرلترضح یدنقا دعسا دونم ینیسردلاخیش اف یو

 لو ماعا ی دلح یحشر كل( قوقح 1 دا ) یراقدروس سیره هدنفنص یجحترب

 هدهه 6 یسرد قوقح را رمتسمو هاب وب هد کت لوا اهد . ردرشمروس

 2۵ یراشتا كناتک ون نوعا یتیدالوا شلروک رار یدج هدیداوو هدزمتکلغ

 هداسانشتمیق «زعهعوم هلعءانب .ز هدننبروبحم كمایتلت یک هثداح رب مهم هدزهیقوقح

 . ضعهدیا لايها یمهابا ثحم ندرتاوب نکا روصق
 كفلوم هلهج و ینیداوا یدانعم كنمراررحم تاعاتک ضعمب رکید هدارو زب طقف

 ۳۳۱۳ ۰ قد تحمدنا رخ قدرك و فاصوا 6 ندنسهملع تو
 هلسملع ویدح را یم 12: مات هکنو ناقح هاعوطم 8 «ننیدیاراعش ییسیوس صا

 ییداسكسک ره «قمشدقلاق همارطا یتایزم كزهداتسا لضاف نرتسوک ینسهغامد تیدولو

 كتاضرف ر ی ندنسهبرکف تکرح كتکلم یزعراثراق رونمو كما رارکت شر
 نالوا جاتح کتا فیرعت نوجما قمساط « یدنفا دعسا دو . رولوا كعد

 .ردلکد ندرلتصخش
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 مزایو زب .ردهدنمهتسس « هدنس رز زرط دص وصخ ەحىلشاب ك ( قوقح د اب )

 سر لو لع اهروا ر کاو اسا تا نامز جز e و

 هدیودیا فاصتاو « ریایراص هسرتارب كىسالق كمفل ّوم ر فورعم شلوا رهظم هب هماع

 هدلاح ره نوجما یبئرت كزع را هل قهسامشقلاق مهجر كر هديا لش ًانیع یتاعلاطمو ظافلا



 ۲۷ ۶ تابات

 هاشت ر ایو لوصا ساشا ر هلو ه یا هدرا زكا تحم . زرولوا مهلم ندرانوا

 . رواعراح هزوک كلسم

 لرد قو عدس ان و
 یک(هلوسولوب)م «ندراهسوم یهدنکلام لوغ هدیدالمرصع یجندرد یک( نمسا ) ه

 لنامع ايو كنهقوقح تاسسؤم قدهدقش . یدزامایالشاب ندنعلانم تو امور

 . یدروییدیا باج ا یسالشاب ندنراعبنم كنقوقح
 ء یرافلومو روسفورپ اوروا ییا وش یبش لساسا لا كفرف قهدمزا هدر

 امور هلئروصو « راروسدبا ریرحو سیردن 3 ے رات تاب اینک ااا كتلمر

 . یدرویلک هدوجو یخنرات كنقوقح نالا«یخرات كنقوقخ زسنارف « یخرات كقوقح
 یتالحت كقوقح هدندزن هفلتخ ماوقا هدهفلتخراودا «یرلت ضحیدنفا دعسادومم هکو لاح

 خم را قوقح ) . روییزاب ( یسیموم ع رال قوقح ) رب هلرخا ریمت «رویدبا قیقدن
 دعو ینکجهیعا لاها هدف ( یخرات قوقح یلناع ) یسوضود اهدایو ین( ییا
 كرم لا

 ( هيلا قوقح ران ) و (قوقح شرات) كسرد وب هدنمارغورپ بتکم اتاذ
 هروک هتسلو قفاوم یزرط وب هدزمداتساو هنسلوا عماج یتش کیا هدنلا یرلناونع

 نظ كرلنالوا لام هتمالو لوقعم یتسوارد هقشاب ندرانلیدیشیاو نلبروک هداپوروآ
 تقو هدنرتا هکردهلبسوا . یدلکد روم کما دع موزلی ینیعومع مق یک کیدا

 (اسی غ ولوا ) « ند ( تشدرز )< ند راتوناق ( فاروحاه ) « ندروتسد ( ونام ) تقو

 ثحابم و . رولیروک ییدتا ثحم ندعاجاو تنس تانکر تا رندر هرم لک

 یطوا شلدا هدافتسا ندرافارغونوم هصاطابو ندنراث | كنساملع برغ نوا هعونتم

 ندفلژم نالف یو نالف یسهموم تتيح كنمارغورپ كرثا رار هلقعولو ییط ك
 . ردهدهطق و یتلاصا « 0:زع:21106 یلصا كباتک هتشيا . ضەلسد ا

 « ەنسەباغو تىھام كاوقح را 2ک هحنلک هنناحردنم تكامسف یجش رب ندا راششا

 داع هنفنصتو مسقت زرط كقوقحو « هنسهروکفم قوقح « هنسهلصحتسم دناوفو ج اتن
 ققدت یناماکت ریس یهدهفلت راوداو ماوقا كقوقح « فلم هرکوص ندلخدم رب دیفم

 «ردقهقرشیاصقا ندنارباو دنهورصمیرب .رویدبامسر كرم ییا یریا ندنریرب نوجما
 وان هرغ یامقا لگا تسقارف
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 هروتسد الا هامه زط لک ۰ ردراو قوقح هداروا هسراو تعمج رب هدمرت

 "یقلت رب یمیشر كب هدهینادتا ماوقا ندیا ضرع ینلاح ینینجرب كنعاهجا لکشت ًارظن
 قم هسادقف ك هح را :تاطوضم نوجا رانو هدهسیا یرورض ی دوح وه كق وقح

 یرانو نران ۰ رونالو اج درس تاعلاطم زسهدناف هلا تالالدتسا یدنع « فل وم

 . روسدبا تقد رظن بصن هبهبعاجا هعدق تابه و قم قوح زا كرەك

 «نوب از نيج هایسهرص هرکوص ند وا رویک هنقوقح لباب بوبالساب ندنفوقح رصمو

 عود هلهلسارسا تسیرش هدسد كرمرک ندزوک یضیارش لازا ءدنه « لافغوم

 هیمالسا تعیرش نالوا كجلیدبا لقا یراهفصت ضعب هدینآ « بقاعتم ینوب . روشیرک
 .روینهلشدنک یلاکرحو تارکفت هحاس «روجا هللا داتسار نهلاع قیاقح قوجرب هدنتحم

 نورف هلا ثحم ندرانوناق رابرحو سودر قرهالشاب ندنقوقح امورو ناتو

 دلرانوز رفو نوغروب توفیز و یتنناوق كلاس «رارابراب «هلقوقح كرلاولوغ بوک هیاطسو
 . زونقار هیات دلج نقدا كانسهقوقح تاسسوم همرغ للم تاو

 کج های هديا نیمطت هلتروصه كزجاتحا یهدنفح ( یخ رات یقوقح یلناځع) هددراوب
 ساسا كنقوقح لامع همالسا تعیرش هکردمولعم ادقاو . رولیروک لاژوس یاح هتلا

 جاتحا قیطت هنلود ینامع هلیسقلت تروص كماکحاو قا . روسدنا لکشت یعمو

 هدنحراخ هسعرش یهاوو صاوا . ریلس هل وا سس لیست یصوصخ ا رظن هتکلم

 هابرغتكنام زا < تافرصت نالوا عقاو ندنفرطمالاولوا "ءانب هتحلصم هدنسهحاس زاوج

 عضو هدزمتکلم هایلروص ساتقاو ذخا ندهینجا نیناوق هصاحابو ماکحا ندیا لدبت

 ردشمرو اس رب یرا یرندامز لخ هنق وقح یناعع « تاماظنو نناوق نانولوا

 حاضیا اقا رطا هر " ندنفرط هسنک چه زونه كقوقح و ر هتشيا . ریلس هامد

 یدج كب < یی كيوب « زمتسرده ر . ررتسلا كمل ی الاحتسا تاحفص ن هلدا

 یز و روبعا یشاحم ندکعتک ههفزاتور اهد 1 رب ۶ نقل دهها عش رغا و

 : رولهدژم

 ثامشیرک هتحرات :هبنامع قوقح نالوا كعد لیذ كنا هرکوص ندهمالسا تمیرش»

 ندقفد رظن هدزرط ر طوسم اهد یهج و هدهسیا رشود قفاوم هب ییط سرت

 «۰ ردشلوروک بسانم یسلدبا تحب عوضوم "القتسمو هحضریا كن آ ندزمکجهریک
 ۲۱۳ هه (



 1۲٩ تایباتک

 دنس یهدافا وب ندیا دعو هیلم قوقح خم را رب یک یفیدپای كنساملع اپوروا هزب
 . زرلکیو ردبا ذاخحا

 هدنمکح لخدمر سفت نوجا ثح و هصااب كباتک یهدزعلا ردق هنامزوا طقف
 هک صوصخاب . ز هما مور یزعیدنک ندنقوذ هملاطمآرارک ینشحم همالسا تسیرش نالوا
 هلزمنسردلاخمشنانلو یسردمیلمدقالامولاو یلوذأم كليا كزقوقح بتکمزب هلاهءلاطموب
 لا هدهنتصرف تا ضرع ینتمرحو تربح كکلحتک سانشرادق هنسهنندم تعاحش

 لوا هنس چاق رب « كنارکش ٌهبزج زمفیدلوا نویدم هضاجوح یلرکف رح . زرویلوا
 یرلمدقذش وب « یسادا هليا معلق نانلوب ضراعم مارتحالاعم هنزل ردنا هدهبملع هشقانمر

 ۰, روتر هظمرپ ,تاهابم ,بچوم هک تو ا

 مهم هلیسهعلاطم رولوا رادم همیمعت ینسهدافتساو همیهف هلیشال یتمیق كرنا زءکیدتنا ثحم ]

 ( زروسدبا لقن ریزهجورب ینسهفی چاق

 هداموز -. یتماشم هفو امور هدنصوصخ طاطحاو فاشکنا كهمالسا ترش
 یسسأتكلبسم 0 ثادحا ینفوقح امورام دقم 0 نوت هال هلا ط11 سوس اس

 (یرج ۱۵۰ یتافو ) هفنح وا : تاذ ترد هجولشاب هدهدمالسا ردص « یک یرلکدتبا

 سسأت بهذم رربو ثادحا یمالسا هقف (۷5۱) لنح نا (۱۹۷) یفاش (۱۷4) كلام
 تعیرش یک ینیدلوا ۳۳۵تنانهتف رایلوکو ر, 5001:695 راشاس هدامور . ردراشمتا

 هدیسلج گراند .ردشک, هلوصج ال 6 رامفاس « کلام « را
 هبآر بولوا لتعسو اهد ًارکف راقنح ؛ ردراو توافت ارکف قحا درا بواوا ینس
 هدارو ۰ ردرلشلا دانتتسا مدار اهد هصن هدا یرارکید . ددرلشمرو اد

 ۰ ردراشمروتک »ادم هقفر برق هتنس لها نابه ید رانا « زدوشا تح ندهحش
 هنمب هیداهنجا تکرح .وشا یهدندز مالسا لها هرزوا قلوا تهماشمرب بیرغ

 هدقوقح مدنامزر یناهیه هدراولامور . ردشلو تیام یک یتیدلوا ءددز راولامور

 لوا نکلا ء کو ندنو, ردا لولج رو تماقتو شعار
 .ردشملوالاغتشا هلپا یتبشو لقن اریرح كلئاسم نليدياملعت ًاهافش ندنفرط رادهتجم كوي
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 نالو هرزوا کله تست یرلتلود اوروا ًابخا . ردشما غوا هفنوت هل یعاسمو هدعل

 ا د يور همش ونشا

 ییدلک هلوصح ید هدنرادېح مالسا هدنامز رب یناهیه كنقوت رود و هتشيا

 دود ر هلوا والم یتیدلوا هدرلولابوروا نوجا مالسا هقف فسالاعم نکل رولیروک

 رود رب هلبوا هدنرضاح لاح كنهمالسا ماوقا « یک ییدعا لولح زونه هاتاو ددحت
 روا تراک تک ر a هلو تحدوسم

 یسطوا ع ورشم كني راهلماعم رانانلوت هدن-وزرا كعا داشک یسهقنا مالسا رب الاح

 تسجاص هراندا لاغشا ینعقوم املع نوجا كعرک وا ین رلکجهلک مزال قعای ه هلبدصقم

 هدنلباقم یعرش مزلم مار قرهریدنلوت یساواتف یدنفا ىلع رب هدهشک الاح ؛ رارویدیا

 فالسا . رارولآ ییاوج یجهلک مزال یسلاص هرک كيب هج هدنوک كياتک هراچ
 < الادنع كرکو هحنفرط كرك - نوجما نیمطت ینسهشد راکفا كنم رانامز « زماظع

 شمهعا داجشا یهععرش "هلبح رب هلیوب - نالوا راکرد ییدعا لیدس یتقبقح رب چیه
 راتفتسمو رلکحهرو باوجه هراتفتسم ہرا وا املع یتیم یتیم وش ا یدراهبلوا

 هنر كناملعواو نالو هدتننهذرب هلو هتشيا .یدبا رلکچ هیلبا ماود هدلوتهت هنيراهلماعم
 جات یراقجهلق هدلاح قجهنجا ه وشراق هترارکناب اپوروا كرارکناب نالوا عبات

 ۰ ردلکد حاصیا

 : ى6 رانا كرارما تاب

 ینیالوا مظعا عراش هدمالسا ند یسیدنک هلس هدنناح نامز كربمغیپ ترضح

 هلم هلی راداهنجا هدناصوصخ نابلوا تحارص هدتنسو باتک ییاحتاو دوجوم دانجا هدلاح
 ردقهطبح رحم و یدلک تعسورلوسب هداهنجا ید هرکص ندیوبن لاحرا . رایدیا نوذأم
 ۱۳۱۱ و رم لا ات فدا ید نگو دتا لک ته رشرب عساو

 یبهفیظو ثلداهنجا كنا نایب یعرش مکحرب نوجما كنآ هکدتبا نوکت هلداحرب کیرهو
 بر صا کج هم هلکح ا تفو رب چھ هداهجا بابو راکرد ینیداو

 هتداع و فرع بولوا رصحنم هدههاصوصخ نالوا صوصنمزكلاي یسهفظو كداہجا

 ددج رارقرب هدرلر ييدتسا لدس كتداعو فرع یخد هدهصوصنم ماکحا نالفا دنسم

 . ردیدش اظو ندا بتر هتسهدهع كدامجا كعا اطعا



 ۳۱ < تابات

 باب هدتعیرشرب نریو تیما رب كوي هداهنجا یک هیمالسا تعیرشو یغیدلوا هلبوب ون
 دیر تنے هدلاح ینیدلو روصترغ یدوج و كنعرش للدر زاده
 شلوقوص هدتسمزا مالسا له[ ] هلاکت ره می هشدار اه ی

 ربثأت رب موئشم هدنرزوا مالسا ماع مقس رکف و نالوا دنتسم هبیعرش ساسا رب چیهو

 فقوت لاح ینیدلوا راحود كمال-الاعیشراق هنتندم ابوروا نوک و هتشيا .ردشملا لصاح
 . ردشملواو یرب ندنرللماع مهم كا كنندتو

 . هديا حاضیا هلا هلک چاقرب ینکیدتبا ذوفت لصن هجا مالسا لها كميقس رکفوب

 رهظم ههماع لوقو لئان هتظ نسح كمالسا لها ماما ترد نک یرک ذ هدالاب
 تیمودلقت هدر یه ندنفیدلوا ضرقنم ید ی دلقموعاسا كن دہ راسو ند راقداوا

 . یدیا شلاق رصحتنم ههذم تردو

 مولع نالوا یمایتمو ساسا هقشب ندقدلوا یلتوعص تاد داهنجا یا یرلهرکص
 دارت تالکشم یهدداهجا ندنکیدتا رکتو بغت تاحالطصا و تالواقم هد وق و
 ندنهیدالاق هتسراو ندنالکشم یجراخو یلخاد تقورب چیه ید هبمالسا ما . یدتا

 : یدلوا عطقنم لو ییطنم ارز رب یتسدم دک ا مالسا

 رولوقروق نددانسا هلاحر نایملوا دمتعمو قووم یدو یارو هلها ان یداہجا عطلاب

 لا رع زاهظا هدداهجا ید املعو رایدتا دس یداهجا باب ساب نو و
 كم اج نم E ی هفلتخ تهاذم .رایدلیا قوس هدلق هنر ندهذم تردون یسات

 هدندقمریدشراق هنسریرب یهعیرابهاذموب ندنفج هلو كم د كمروتک هنلاح هعلم ین دید
 . رایدلیا عنم یتلخ

 طض هلا هلصتم هح تایاور یلوصا یراقدلوا شما دامنجا كتهئا هرکص ندنو

 كماما یکیدتیا دیلقت دلقم یهو ندکعا تیاورو لق ینیهاذم كرلن آ كرهديا ححصتو

 ندو ته مولا . یدالاق لو ر هقشپ ندا تم رصح 6 او لپ 9

 ۰ ردق و یسانعم هقشل

 تادایتجا هد « ردکچ هللریو مکحرب چیه ندیکب ید هلبایمکح كروطاربعا هدنیچ » (۱]

 . ردعادا عنم هبلکل اب ه دن دح
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 یفل بلا ی فا كرف گردم ومسا تعل مش

 تبان « ینیداوا فقوت راحود یربندقوح ككنهبمالسا تعیرش ارظن هبهفلاس تادافا

 9۳ دادم همالسل تمیرش هدلاح تققح نکل . دونلوا نط یدک هلاحر ریعسالو
 .ردلامهعسوت ید و یک ییدلکهدیا حسون هدنتبسل یاحامتحا یتسهر ادهس هغ دلو

 یربندهنوا ندنفیدلوا شمهندبا میرشت و نیت هلباهعطق صوصهعرش ریزاعت هرکرب

 یربدقت ندنفرط یر فرعو یراماقیافو لار كرانواو یراسر تموکح

 نوناق هسنارف ےک ندهدیدع براجم هدهمامع كلام تیامنو ردشلک هاندا ارجا قرلوا
 ماکحا هج نالوا صوصنم . ردشادیا هماقا هنماقم هعرش ریزاعت هللا هجرت یسازج

 ۳۳۱ دعو فرعو لوا دته هدام تصوضت وسا هاس هدههعرش دودحو
 . ردشلدبا هماقا هدیدج ماکحا هتیرازب هلیسح

 ینیدناص هدیازلاب یهلوک رب ندیا ررهظ هدهکرت رب لوا هنس چاق رب ندنوب اهد

 هقطو كردبا دعب نداضق او لزع لاحرد تخیشم باب اج اضف رب نالشالک 1

 تقر هدلود کیدتبا فیرعت كنهیمالسا تعیرش نوکو هکنوج . ردشمتا افا ینسهعرش
 كعا اضف دق هاذ رب مورح ندافع هدهحرد كج هسهدا رده ینغیداطوا دوج وم

 را ضعب کیدا لدبت كعدق فرع یهدنفح تقرس نوکوب اذکو .ردتناها هتمیرش
 كنهممالسا تموکح یسضاق یلناتع رب ندا ماف هعطق ىلا كقراسرب هرزوا قلوا انتتسم

 . رولوا شما عطق ینسهنابح قورع
 تاوذتامولعم بحاص هج ید هدنجا رایضاق نالوارومام هقبطت ییهقوقح ماکحا

 اهقفت هدنروص یرلفدامهلوب ءدهیهقف بتک ىلئاسم نلک مزال نوجشا قح راهظا بوشتب
 صوص ا ىلع . یدرلیا عون ی هیهقق ماکحا هدول ٤ یدرارروتک هنادم ماکحا ماطر

 یدنفا دوعسلاولا هل جزا .ردشملا تقبس یمدخ قوج هدبابو كنسهيمالسا غم اشم ىلناع

 هکردشمتا دیأت هبا یهاشداپ داراو عضو ماکحا قوجرب ندیکی كرد « مرویبای نوناق »
 تاماقم وبشا فسالاعم . [١]ردشملا لكشتىنسهصوصخم باوا كهقف لع ًارخؤم رلنوب

 یخد عیرشت ما هکدتبا لاغشا تاوذ نایمهر دلوط هلبرانافرع « هلبرالاکو لضف یهلاع
 . ردشلوا فقول راحود

 هحراب رب ندنافرعو لقع طقفو نالوا دهم هدنقح هلداح رب یی هلس هدزعامز



 ۳۳ 8ک تاساتک"

 باوج رب هبیتفتسم هلتتجارم هبهیهتف بتک هدک دادیا اتفتسا ندیتفم رب نالوا رادهیصآ
 فداصت هرلاونف توافتمو هرادامجا فلت هدهبهقف بتک هکنوح . رولسهدیا اطعا فاش
 كمالسا ندهن هتشيا  رولی هدبا جارختسا مکحرب قفاوم هنامز باجحما ندرلنوب . ردیا

 عج هدزکم رب كناداهجاو هدنراهمردتبا دانتسا هراهمرظا فاتخم یهسعرش ماکحا
 ۰ ردراک هدنافر كوس هلو هدنسلوا شمهلدا دحوتو

 . ردشلوا بیس هنعسوت كیهبمالسا تعیرش ا هدهفلتحم كلام كمالسا ند

 ا نا اھا ار هرصع یاملع هدنقح هددج تانداح رلتو کنوج

 هدنسهج ردیاررقم كنمدقتم تاررقموب هکردرلشل اذاختا تاررقم ماطر اداتسا ههل

 تاداع كماوقا ندا لود یعالسا ید هدلاح رش . ردشعا راک اا و
 هلیلدبتكنامز .ردشمتا عیسوت یهعرش ماکحا كرلبدیادع لوبقمو مکح ید یراهقاس

 كماکحا هح ندنکب هللروص و *«همالسا تعیرش ندعادالوا رم هد
 رد لوح

 قرهلوا یرتا بارفتساایو یصعتكنیرلتامز راد ناک هدمالساردص هکردبارفتسا نایاش [۱]

 نایلوا هسیاقم لباق هلرلنا هلیتبح لاکولضف هدلاح ی رقدلوا شورعم هللذ و مقحایو هلیاضتو ریفکت

 . ردشلوا حود# ید هدنامز دوعسلاوا
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 ناونفارد
 یورک ی تلر اذ رم

 ۵ : لاص ۱ ارت ۱۰ مت

 تاباضو هف وهح تست و

 لوئیسم كالعاف ندررض ييدتسا دلو كعورشم ربع لعف ر « هقوقح تیلوئسم

 منام هنیزراجت هقوقح كنم رکیدکی كدارفا « یسهفیظو كتلود ا سیقا
 زواحم هنقح كرخا هسمه ر اهر هب هدحتم سادب داش رار هکما داحا یه رادا ربیادت

 نییعتو عضو تاراج كجهدیا عم یررکت ایا كنازواجت ی ۶ « هسرولوا كج هدیا
 هلوصح ندمرج « ازج نالوا برو کح هد مارح بابا دردفوسس دا
 كمریدتا یفالت یررض كرودغم هلعءانب ؛ زامهلوا رادم ههلازا نیمخش ررض نالک
 هرخآ یماسالاسا كلادع ارز .ردبا اقا تا لرعتسا یادم هعزال يک
 رولوا لوئسم ًاوقح هسردیا ثاربا ررضرب هرخا هسکرب هلیسوب . ردکمهیا عاقنا رش
 تیلوئسم هکرویلشالک آ ندنوب . رولوا نماض یررض قرهلوا یسهجیتت كتیاوئسوب و
 تیلوئس ؛ ریلیریآ ندنربرب هلبرابتعا یراعوضومو هباغ « هیقوقح تیلوئسم هلبا هینازج
 كنازج . ردررض نیمضت یعوضوم كنهقوقح تیلوئسم <« ازج یعوضوم كنهنازج
 « ندننیمأت كنهموح عفانم هجیتلابو كنمومع شياسا « هباغ نالوا فادهتسا هديت
 رب زسقح ینمی . ردنرابع ندتیناقحو تلادع ًارصحنم هسیا یماسا كنهقوقح تلوئسم
 ردتلادع یاهتفم ینلردتا نمت كتررض كيهسمل ر نالوا ۳۶ رک



 ا یک اف قوق € ۹

 یهیناذ عفانم هد م یییمومع شیاسا مه هدنامز ینیع یمسقرب ندهعورمشم ربغ لاعفا

 . ردجوتسم یهقوقح تلوئسم هد مه یهیازج تیلوئسم مه « هلتهج ییدتیا لالخا
 ۱ هتمت ازج هلتهج ییدشیا دلوت ی باععخش را ےک هسیا یبسقرب رگید
 . ردبا اضتقا كل ردتا نیمضت یررض كصخش وا قحا بولوا

 ۱۳و اساسا تلاش یخ وط اندی ضو ط < یسهتس هقوقح تل وئتم هتعیا
 . ردیا لیکشت ینحم مهم كا كنهندم قوقح « هلتهج ینیدلوا

 ۳۳ و كحعصا رارها هدایز اهد یرکیدکی هراناسلا +یسقر كسدم اساسا
 كم اعنم هدهقلطم تروص ندرارضا ی رکیدکی « یدارفا هدهندمتم تیعجرب .ردیا ضرع

 هدوج و رلهق راف فلت قرهلوا یسهحت كنهعانص تاقرت هدنکلعر الثم .ردلکد نکم
 . لالخا قوح 1 یتساوه تدا كتکلع وا رانامود ناقبج ندنرلاحاب كرل ەق ریاف . ربلک

 یعوقو اضق هلامو شوف یلاغوح لرللسوموتوا « كرلباومارت هدنکلعر فالذک .ردیا

 كموروب هنکی لالا هدقاقوس نوجا دارفا هدرهش ر ندمتم ؛ رربترا یلاحاو ناکما

 كمورو هارصم نوحا قمامایغوا هتساضف لسومووا ابو یاومار ر . ردلکد نکم

 . ردراو ی روح

 كما ادف مق ییرلهناذ عفانم نوجما كمليب هیاشب هدعاجا لاح راناسنا صامل ا
 ۳۳۰۱ و ا دیار راقلرع ادف یصخشو هکدسا قر تیدمو راد هتروح
 كنهناذ یاوق « یسقرت كتئدم ارز . ردقو یرلقح هتاکش ندرلقلراک ادف یک ون

 ا د نوا ها نا ادا اراعا تعا له یفاشکنا
 ۳۱۱ نا لک یار ا دف تو نالوا نندارو رخ ك دف تاقر
 قوقحدارفا «راررضو راقل راک ادف وشا هکردقوش .راردهدت روح قعالتاق هرلررضو

 قمالوا لصاو هبهجرد كجهدبا عضو هکله یتفاشکنا كنبراهیناذ یاوقو ینیدوجومو
 مداح هنهات اا زواح لدودح وا ا یک لاف دودح تکه تلود نوجا

 ندن هلشیا كنداعمو كنهعانص تاسومقرهلوا ندهلحوب .ردبا عضوتاماظنو نیناوق
 ؟ روللوا عضو هماظن ماکحا ضعإ هلدصقم یم كراررض شحاف كج هلسهدیا دلوت

 كم رطیراقدلوا روب هبقعت هلدیدحت كنیربس تعرس كراهمارا كرللس وموت وا هدراقاقوس

 . ریلیدیا رادصا هیدلب تاهش هدلو یسیارا



 ۰:۳۷ تانایض و هیقوقح تیل وگسم

 دارفا «تسدم قار هسرول وا كج هلدبا عضو هماظنو هس وناق تادیدح وشا 34

 نوجارلنواسکعلاب « هدر, قجهلوا بجوم ی راتداعسو دعاسم هنفاشکما كنم راهسناذیاوق
 . رولوا تکالف عینم ز وسامح

 هد ص هدم ماکحا .ردیا دیار EE هلا هدم تاقر زوی تادیدح هلدسو

 نالوا ندنسهبرورض جات كعامحا لاح « قرەنلا هراتعا رظن همهم تهج و یخد

 لوا ییدصت ییدخ ا, لنکعت اعم رو ز نوشادارفا لمس راز رض عورشم

 هدعاجا لاح هتشيا .ردشموا عضو یسهدعاف ی-هلازا بوجو كعو رشمریع ررض «ریارب

 هلراررض یرلکدتبا عاقا هدنلوب زواج ین رلتلاعف دودح نیعم ًانوناق كلدارفا نایاشی

 . ردععلوا عضو یمهدعاق هفوقح تلوسم « هیدصقم كعا ناما ىنسىفالت

 یعاوناو یبم كل مث وقم تل وس

 . یدیشفلوا نایب الآ یتیدلوا ترابعندعورشمریع لعف یبس كن هيقوقح تیلوئسم
 ینتیهام كعورمشمربغ لمف . ردلمف ندیا لالخا یبهقوقح ٌهفظو رب « عورشمربع لف
 یساطعا تامولعم هذرب هدنقح یتیهامكنهبجو هللا هقوقح ٌهفظو « لوا ندزعا حاضیا
 رووا تا

 .ردعو کیا بولواترابعندکمهعا عاهارش هرخا «تلدعم ُهفظو ایو هقوقحهفیظو

 نوجا سان ةماع «هبلهفطوو .ردکمهما رارضا یرخا هکر دهق وقح هفظو لصایسج رب
 هلرخا ینعی [۱] .رددودح هلباهفظوو هدنروصیعومع «یترحلدارفاو ردهاعرلایروبحم

 یسحنکیا .ردهفظورب نوجماسک رهكم هعاز واج هنسە راس قوقح و هلاموهنضیع «هتسفت

 هصاخشا ناعم ددعتم ایو ر قحا« كصاخشا ناعم ددعتم ایو رب بولوا زناحیمانهبجو

 ملست یعیم « یسهبج و یشراف هبیرتشمكمياب الثم .ردهیقوقح ٌهفظو یفید وا فلکم یئراق
 كلذک . "رددناع همیاب قحا بوبا بترت هسان ٌةماع « یسهفیظو میم ماتو .ردکما

 یتحطاهملع نم هدنسهفطو نم 0( ردکلا هب دأت هنعلاب < یسهفطو كس رتشم

 هدننیب هقوقح ةفبظو لصا هلا هیجو هکرویلشالک | ندناحاضیاوب . ردیرتشم قجنآ
 . ردراو قرف

 قعاب یشیا رب ینیدثو راتخ هدقمامای بوی اساسا «قحما هلع نم هدهیجو لوا

(۱) Vittorio Pollaco Le obligazioni nel Diritto civile italiano, pag. 2 



 یسهعو یسهناوک اف قوقح ۳۸

 لصا هکولاح .[۱] ردکعد دودج "ةققح یترح نوجماینیدلوا فلکم هلقماع ای دوخایو

 لاح « ی رو كمهعا رارضا یا ارز . ردقو تیرح دی دحت « هدهق وقح هفظو

 هلع نم هدهقوقح ةفبظو لصا بنات . ردیموم دیق رب نالوا یسهمیط جین كعاجا
 الات . ردصاخشا نامم ددعتم ابو رب قاهلع نم « هسیا هدهبجو ردسان ماعا یا
 .ضعهدیا ماود هیات ىلا بولوا ییسطربغ نوجما ینیدلوا بجوم یدیدح كترح «هبجو

 «هسیا هقوقح ةفظولصا . ردموکح هطوقس هلدس ر یک ارا او ادا هکردنوجما كنا

 . ددیئاد نوجشا ینیدلوا قرافم ربغ نال كعامجا لاح
 هلتهج کج هلس هديا دیدح نوناق دوخایو اضرلاب صخشوا قحا ینترح كصخ رب

 . ردی وناق یرکید دقع یر ؛ ردکیا یابسا كي هبجو

 . یدمشعلوا فیرمت هيد لعف نالوا لخم ییهقوقح ُهفظو رب « عورشم ربع لعف

 هدهساحو یتوناقو یدقع بولوا لمعت هدنسمومع یانعم یرمت هقوقح ٌهفظو وشا

 هسرولوا هلتروص هنره «یرخآ هسمکرب هکر یلسهلند هدهمومغتروص هلع ءان ۰ ردلماش

 . رولوا شما عاا عورمشم ربع لعف «هسردیا رارضا قرلوا عورشم ريع « نوسلوا

 « عورشم ريغ لعف هجنرکف ك « لویئالپ » وسوم ندنرلملعم یسهتلوک اف قوقح سراب
 ؟[۲] نوا تاشن ندوناق رتسیا نددقع رتسیا هجو وا . ردلالخا كيهجو ر

 هسزما افا یهبجو ییدسا هدهعرد اضرااب هدنتمض دقعر ینعی یدهعت هسمک رب الثم

 قافنا ینسابرقا یتیدلوا روح هقافنا ًانوناق «هسمک ر كلذك . رولوا لوئسم ًاقوقح

 كلزسدق هسمک ر اذکو رولوا لوئسم هلبتهج كعنا لالخا ینسهینوناق ةو هس زما
 ینسهبنوناق هبجو تاد یارجا هسشملوا بس هنفلت كلام كنسهقشب قرهلوا یرتا

 كنهقوقح تیلوئسم « هجنسهملاطم كلوينالپ ویسوم هلع ءانب . رونلوب شما لالخا
 هروک هنتیدلوا بولوا یفوناق ايو یدقع كنهبجو نالوا لالخا « یماکحا و تیهام
 "موزل كررض دلوتم ندسلالخا كنهبجو اعاد « یمکح كنهقوقح تیلوئپسم ؟ زمشکد

 7 E E E RM E ی دیش
 . ردراو قرف اکج هدو هبهام هن هد تلوم عون ییا وب لرز . ردلکد

[\] Vittorio Pollaco, p. 24 

[Y] PIaniol, Traité élementaire de droit civil, t. 2, page 280 



 BE ۳٩ تاناضو هبقوقح تبلوئسم

 «ببس ندیاقوس هنامرد ینسهبرظن یدحو كاهقوقح تیلوئسم « یلویتالپ ویسوم
 دام EEN هکولاح .ردتهج یسعا جرم هللا هقوقح هنظولصا یهبجو

 لصا . ردراو قرف رب لوس "ةيهام مدنا هقوقح ٌهفظو هلبا هبجو « هرزوا ینیدلوا

 هلکلدیا عنم ند ارضا ین رکیدکی رلناسنا و ردکماما رارضا یرخآ « هقوقح هفطو

 رب هلع ءانب « ردلکد قلطم هیدرف تبرح ًاتاذ ارز ۰ ردلکد شلدیا زواج هنیراتبرح
 هلیراتعا قفل ندسان داحا درحم « هسرلبا فالتا لام الثمو ردا رارضا یرخا هسمک
 هکردیهاظ .دحوصخو یدعا .رواواشما زواجم یهقوقح هغو نایاب هست
 هطبار انوک رب هدنس ضخ شر نالوا هیلع زواحتم ابا مکا لا نده

 اب نیش کا درک نمک ردع روکا وا ید
 یه هوا یشراق هصخشنالوا هلع زواحتم ینعی . یدریتک هدوجو هقوقح ُةطبار رب

 ندان وک یا وا ساک تنکلنکعطو هتک روش نالواتلکم هر

 هسمک ر هکولاح ۰ زواوا روح هنمضت یررض كصخش وا «هععنجوم هسوناق ٌةطنار

 ندکمهعا رارضا یرخآ «هسزغا افا یدهمت ملست یلام ینیدناص هصخیش رب رکید

 هدننب صخسشلوا هلکنا جما «لکد یهقوقح ةفبظو رب یننم و یعومع نالوا ترابع
 نامضت « یلالخا كن هتسج وو هجرک ۰ رولوا شا لالخا یهبجو نالوا دوجوم تا

 ینیع ناه كنهيجو یکلوا « هیجو یکی وبشا هدسردیا دیلوت هبجو رب یی راد هدرض
 افا یتدهعت لست ییم < عیاب الثم [1] . رولوا شما لدبت یعوضوم زکلای بواوا
 ملت یراق هیرتشم « عیاب E ردر وب هنساطعا نایزو ررض «هدنروص ییدعا

 طقاس یسهبج و یکلوا كعياب « هدنلاح یمیاستمدع كعسم . ىدا فلکم هایسهبجو میم

 .رولوا مثاف یت روبح یساطعا نایزو ررض نالوا یلدب كن آ هنیرپ یمیاست كعبم بویالوا
 مظع قرف "ةيهام هدننیب یرلمسق یدقع یریغ و یدقع كنهقوقح تیلوئسم هلع ءانب

E yTو مد اعزام ی  NE 
 ندشیدلوا بولوا دوج وم هقوقح تسانم رب هوا هدنس هلع زواحتم هلا زواحتم

 تان هن راف هور کد کن هیج ور یدقع رکاب ع لو و هه
 كنهجو رب یوناق یو یدقع «هبدقع تلوئسم هلعءاس و ردنا دلوت ید ندللالخا

(\) 6. Chironi, La colpa extra-contrattuale, ۲, 1, pag. 12 



 عوج یسهنل وک اف قوقح 23 ۰

 تلوئسم ايو هدقع ريغ تلوئسم . رولوا لماش هدهتلوئسم نالک هلوصح ندللالخا

 .رلک هلوصح ندناالخا كنسهقوقح هفظو «كمهعا رارضا یرخا» « هسیا همرج

 ندقرف نالوا دوجوم ةهام هدننب یرامسقیدقعربغو یدقع كنهقوقح تیلوئسم
 نادقف هني فلک «هدلاح یراکنا كنهدقع تیلوئسم هکردوش هحن مهم كا ناقبج
 یسهعا افا یدهعت «دهعتم الثم ؟ ردا بترت هدهعتم ینعی هصخش ندا اعدا یتلوئسم

 هاب ینعفد « هسددبا نامزد ینکیدلک یرلیا ندربح ببس بویلوا یا ندنروصق
 یتلعف روا مه « هسمک نالوا رواج هنق- «هسیا هدهدقع رغ تلوئسم )دروح

 قرهلوا یرا كلزىسدىق <« صخش را الثم . ردر رب هناا یروصف كز واحتم هد مه

 قاف تست مه كرو ر صخش هبمکوا « هنشلوا تبس هتفلت كلام كنهسمک رب رخآ

 هوا یتمذ كدهعتم هدنروص یحنرب ارز . ردفلکم هلبا تابثا ینتفک كلزسدق هد مه

 لدهعت یالوط ندزبع بس «هلتهج ینیدلوا لوغشم ًاناذ ها هو ,ییدسا هدهعرد
E a e am۲۱ ۰۱ ۰۳۵۱  

 نالوا یصا «تمذ تئارب نالوا لصایخد هدز ًاتاذ .ردا اضتفا نموا تاشا « هلغلوا

 كلام هلا یحاص لام < هدر وص کوب ردلکد هضراع تار هسق و بولوا تار

 هقلت قحا بوملوا دوج وم هقوقح تسانم ر هلوا هدس صخش نالوا باس هفت

 ا دلو کور یی نالوا تراع ندررض نامضت رنک و واک یسهدام تبسم

 ابا ینلمف تییس هفلت نالوا یئاشنم كن هقوقح تبسانم کی وا « یحاص لام هلتهج
 1 . ردروګ

 2 ات دنمرظن ةرقم | تیلوئسم

EE EEیبنم مهما كنهس یخقوقح نوا كا فوق و یاد ر ق هنس هب رظن  

 كنىركف هقوقح تل وئسم و ینغیدنلوا هر هدیابو «هدقوتح امور نانو

 ا الو ےب ج یک هی تعا حضو ی هام کت تاحفح نوح هلیناعت زرط
 روللوا رادتاهاح مشت نالک مزال هدنابو هد صا لوا

 هدعاقر راد هتم مص دآ موزا كر رض دلوتم ندعو رشه ربع لعفر هدنق وقح امور یسا

 EEE .ردشمشراق هلساسا كىازاح TE ر رض نیمصت ںوناملوا دوج وم هلک

 (تیانج) مرج <« هلیطرش قفلوب حرصم هدنوناق « لعف نانلوا عاقا هنملع یفانم كدارفا



 ۱ &F تاناضو هقوقح تیلوئسم

 ههیصخشعفانم هکنوج ؛یدیا رايا مازلسا ییصوصخیازجرب هلبارابتعا ویو ردا لکشت

 کج هدباتوعد ینماقتناو تموصخ سح (هلعینحم) كپلع زواجتم « زواج نالوعوقو
 هصخش نالوا زواحتم نوجا ناکست ییماقتنا مر تشک نالوا هبلع زواحتم هلتهج

 ذخا هسرتسیا «هلع زواحتم ؛ [۱] یدبا زر اح ینقح كما ثاریا رشرپ هلباقلاب ( یفاح )

 طاقسا لدب الب ینقح هسرتسیا « ردیا لامعتسا ه«یرغوط ندبیغوطو تاذلاب ینقح رات
 كدارفا «هرخ الاب . یدربلس هلوا حلص .دنلباقم لدب رب دوخایو رايا وفع یزواجتم ینعی
 كت وادع و ضذل یهدنس دارفا «یراعا لامهتسا تاذلاب ه یرغوطند,غ وطی_راماقتناقح

 هلباسوت (۷] ؛یدلروک ل خت ین یعومع شیاسا «هلیسح كما جاتنا یراهباقم یهانتمان و ینماود

 هعنم ندلامعتسا یتتحالاصراذخا هیرغوطند رغوطیپلع زواحتم هدلاوحا ضعب «تموکح

 هنساطعا ه زج ر کد فرط قرهلوا ید كماقتنا قح « یزواحم صخشو یدالشاب

 عرادقم ةر لایا هی رعوط نا رعولط تمافسا یحس هال رکیش دعا. ی و

 « هرکص اهد . یدللوا دع یزو یدقع حلص هدلباقم لدب , نیم 6
 شیاسا بویلوا روصقم هصخش نروک زواج «یررض ثمارج نالوا عاقا هنملع دارفا

 قرهلا هراتعا رظن ینیدلوا لماش هموم هاسالوط « یشاب ندنسعا لالخا یی ومت

 مارح یعومع ی ردیپ یمسقرب كکارحت نانلوا دع را یهصوصخ تیهام ردق هتقووا

 ته هظح ام ی رزق هادافا تابه ون, تتساو شناس |۱۰ را رخ

 هبیرغوط ندبرغوط اذهعم . یداروک تازاح قحتسم قرهلوا هما هموم قوقح
 رادق هسننام زود كنف و امور 6رکید مق رب ندمارج نالوا باکترا هنملع صاخشا

 .ردندهلجو یعرج راسخثارا قحرغل هلاوما . یدسا هظفاح ی رهصوصخ تهام

 nulla paena sine lege «یسجر ردنکیا یسهزبع فاصوا كیهصوصخ مارج

 اقلطم « لعف ندیا لیکشت ( تاج ) مرج هحنجوم یسهدعاق زالوا ارج زسلو اق

 ؟یسیحنکیا ردیلافلوب شادیایهن هدهشرصتروص ًانوناق «لمفینمب ردیلالواحرصم هدنونق
 . ردلکد لماش هلعف لر بولوا تراسع ندلعف ر اقلطم مرج

 نالوا ءا |یشراق هسف «یراهجولشاب كن هصوصخ مارح هحنماکحاینوناقهحولییانوا

 . ردنرابع ندنعارج راسخ ثارا یک ریل و تقرس نالوا باکترایشراق هلام هلبا لاعفا

Gerard, Manuel élféêmentairc de droit romain ,p. 392[۱]  

]۲[ G. May. êeléêments de droit romain, DP, 1 



 عو یمسهلوک اف قوقح 3 ۲

 عاقا راسخ هلام كرخآ قرهلوا دنتسم هعمط رکف ءدصقم ندراسخ تارا قحریغب

 ۱۳۹۱ فلت یلام تق < همت رب هروک هقوقح امور ,یسا هلع ءاس. ؛ ردکلا

 بوبا وط روبحم هبینالت یررض هلداتعا غلوب یلعاف كررضرب عورشم ربغ « هدنروص

 ینماقتناو تموصخ سح كصخش وا «هلد- قفل شما باکترا یصوصخ مرجر کلب

 مومعلالع .یدبا روبحمهنساطعا یدقن یازجر « هرزوا قلوا داع اکا نوجما ناکست

 یصوصخ اغناد هلتتسن ههلع زواحتم « یدقن یازج نالوا مکح یالوط ندمنارج
 هدعارج نالوا عاقا یثراق هس « هلتسن هپلع زواحتم هدلاح ینیدلوا هدتیهام ازج رب

 ینیداوا هدنلامفا راسخ تاربا هلاوما « ًاضعبو ردبالیکشت ضح عفا رب هاک « یک یفیداوا

 . یدبا را یننم تانیمضت « هلبا هجو

 نالوا راتفرک هبیلام ررض رب زرسقح هرزوا ینیدلوا نابتسم ندناحاضیا ییراقوب
 « هدنهباس یدقن یازج ییدتا افتسا یالوط ندمرچ نانلوا عاقا هنهلع « هسمک

 دوج وم یسهدعاق ینیمضت هیغوط ندیغوط كررض هدهسیدبا ردتقم هب قالت یررض
 یدزامهلوا ثح عوضوم یسهرظن هقوقح تیلوئسم هدقوقح امور یکسا«هلتهج ینیدلوا
 ییدتا دانتسا كنازج ینا < یبمضت تفک داراسخ نالوا تارا هلاوما هلع ءاس

 « یرادقم كنده یازج قرهلوا ندهلحو . ىدا عیات هماکحا عرفتم هنس رظن ماشا

 زواجتم هلیراستعا یعاها تروص « كعقاو مرج قحا بويلوا میان هتیرادقم كررض
 ۱۰ اسم ایم د ااو توالع ج یا لص دلع

 ا و 0 2ف 1ا كهرم نانوا غا
 و ر ییداتوط لا دو مرح 6 قراشکیوح
 تسدرد قراس ندننامز یعاها كتفرس «هسیا هدهدوشمربع تقرس .یدنا د دش یاقسا

 تنوکس هسنلاب یعاقتنا سح كهم قورس. « هدنفرظ تدم ندیا روم ردق ههجنلوا
 رداص ندنونحم ايو ریغص « یعرح ررض ثارا هلاوما كاذک . یدرولوا شعا ۵

 ارز . یدرولوا افتسا ندلام كىونح ابو رخص « یده یازح یخد هدیروص ینیدلوا

 . یدلکد علام هلوصح ماقتا سح هدرودغم « ىسأوا نونح ايو ريغص كررض لعاف

 ییلتا راسخ ثاربا هنلام كصخش رب رخا قاوبح ایو یسهلوک كیهبمکر اذک و [۱]
 هلوک اب هسمک ل ۱ «هرزوا ثمر و نادم هلامعتسا ینماقتنا ىح كنحاص لام هدردقت

(\] Domenget Institutes de Gaius, (۰ 447 



 1 ۳ > تاناضو هبقوقح تىل وئسم

 یدبكماتتنا قح دوخایو (ققر عفد) هکر هنحاص كلام نالوا راسخ راحود یناوحو

 گرزسدق ایو هرارضا دصق «عقاو لعف اذکو  .یدا روح ه هدأت ییدقن یازج نالوا

 .:یدردبا اضتقا یهدأت كسدق یازج یخد هسلوا نورقم هروصق رب یک كلزستفدو
 . یدردیا تیافک هقمردنایوا ماقتناو توادع سح هدرودغم « عقاو نر درح ارز

 یازج هلقملوا عاقا ررضرب زمسقح یشداق هلام درج « هروک هقوقح اموریسا لصاحلا
 كازسقد ايو یرارضا دصق كنلعاف ودا اضتقا ىس طعا تامضترب زن احقتتمهام ید

 ررض نالوا عاها « لب راتعا هحش هک كم د .یدا لکد .طرش یروصقرب یک ثازسدقو

 هننیدفلوب پوللوب روصق هدلعف هسقوب یدریلبریدتبا نیمضت هناعاف اقلطم « عورمش- ريغ
 . یدزاملقاب هننیدلوا بولوا لوئسمو فلکم اصخش كلعافو

 "دنا دوقفم نت هددوقع ,یرعق وقح تلوبنم هب دهد ناياس یساروم

 هنتمضت یررض نالک هلوصح ندنهنانکش دهعت تکرح « فرط لا اف یندهمت ینعی
 یدقن یازج نبعم یرادقم ًانوناق « ههلدهمتم هلتهجقلوا شما عاقبا مرجرب ةکلب لکد
 . یدیا روح هتساطعا

 یتساسا كليا كنسهبرظن هیدقع ربع تباوئسم یکی تا لوق كنسهدم نیناوق اپوروا
 ریغإ هحنماکحا رو نم نوناق هققحلایف .ردینوناق « القا » كرابلامور « نوناق ندیا عضو
 ييدتسا عاها «نوجماكملمهلوا روح «مضل یررض « یلعاف كنمرح راسخ عاها قح

 ین هوا دانساهنلعاف درر دمی لعف هد طر كتلوئبم .ردطرش قعلو لوسم نالف

 « لعف راسخ ثا | هلاوما هکردقوش . ردسفلو نراقم هروصقرب او هرارضا دصق ینعی

 ك رض دلوتم ندروکدم لعف «یفوناق « ابلبقا » نوجا کیدتبا هظفاح یتسهبمرج تیهام
 « هدنوناق نالوا هنع ثوحبم هلع ءانب . ردشع وط عبا هطئارش یتص تباغ ینیمضت موزا

 . رولوا تبع قمارا هدعاقر یعومع راد هننمضت موزا كررض + عورشم ريغ یناهيه

 كملسهلوا نیمضتلابجاو هحنماکحا ینوناق «القا» «عورشم ربغ ررض ناللوا عاقبا

 : هک هلیوش . یدبا یلالوا عماح یطورش ماطر « نوجما

 ریه « (20۲00۲) » نکا دلو نددام لعف ر «ییغوط ندیغوط ررض ؛ "ال وا

 ھلو شما سام هبیرغوط ندیرغوط هلا لام نالبدبا راسخ راچود « لعاف هلرکید
 لوئسم ندنفلت كناوبح ابو هلوکرب هسمک رب « هلعءانب . یدردیا اضتقا ( ترشابم )



 یسهعومب یسهتاوک اف قوقح 3 ٤

 ابو كنهلوک بودنا اضتقا قلوا شعا فالتا تاذلاب یناوبحو هلوک نوجا كملي هلوا
 راسخ ؛ اینا . یدزعا تیافک ( ببست ) یعاقا كنهنسن نریو تببس هنفلت كناوح

 قلوایلوصح یدام لحفر ندا كر یدامرارب هدنرزوالام ءوللثم ریخت و فالتا « عقاو

 كمرو تحسس هنمه ها كشوققرەجا ىنس وق كسفق هلتهج و . « 00۲80۲6 » یدا طرش

 انوناق ندنکیدغنا كر یدام رثا رب هدنرزوا لام « ررض ناللوا عاقا هلتروصرب یک

TTیلمقحقحن [ عورشم ربع لعف نالوا ثح عوضوم ا .یدزلدا دع  

 . ىدا ا هنحاص لام ا یوعد قح « هلتهح ینیدللوا هل دصقم هظفاحم

 ینعی «لمف كر قرەلوا یسهحش كنطرش یلوا یلوصحم كلعف ر یدام « كراسخ

 « قیفل ىلامعتسا مدع كنءدق ربیادن نالک مزال یذاخنا نوجا یعوقو مدع كراسخ

 . یدزعا لکغت مرج

 رالامور هجنلک ی كسمللاراط هجردو كنسهحاس هقوقح تلوتسم هدامور

 « ندنرلکدمهردرا لقع هایونعم هحنساضتقا یرلهنهد تطاسب «وللثم ماوقا ا یادتا

 مسح "ةدام ےک قح لالخا نوجا كملسهلوا شلدیا لالخا كلم ىح هدنرظن رانا
 لر یدام رتارب هدیردروا لام E او فالتا « عقاو لعف هلع ءایو كلردتا

 لام و TS E EO ی ها ها
 یک هرتاس ET ا ik ییدلوا صتخ هکلام یبملج كدناوفو عفانم نالوا

 ؟رلیدتسا جز هلا ول یش «یکلم قح نالوا رناح یدوجوم یلقع قحا هدنناذ دح

 E یدربلک مزال قلوا ماط راک "ی « یرا كالالخا كکلم قح یتدهلتسوت

 لعف * هدرردش ینیداوا یسهحش بست هدبویلوا یلوصح كنرشابم لعف « عقاو ررض
 هتسباو هنهذ باعتاوهلقع هک احم «ینشک كنتسانم تیبس کەنی مقاو ررض هلا بیست

 تبسانم هدب لعف نالوا یداب هنلوصح كررض هليا عقاو ررض هبلعءانن . یدریلیروک

 لعف رب هبیرغوط ندیغوط « روکذم ررض نوجما كمليهريدتبا مجت دام یتبس

 هیغوطندیغوط هلالام نالیدارغوا هراخ كلعاف دوخایو 9 یلوصح كر شام«

 تیهام هدبودا لداکت هقوقح راکفا هدامور طقف . یدیا طرش قلوا یا

 عضو هدبابو كننوناق « القا » ء نامز ینیدالشاب هغلوا للحس هدایز اهد اه ها

 «روتهر» مک هتن « یدتا نیب ینیدلوا لوقعم رغ هدیالا سض كطورش تص ییدتا

 روکذم كرهديا دوش یادم هنحور هللا لاها ی وتم رو نوناق یرلک اح امور نالنسد



 to »۲ تاناضو هبقوقح تىل وئسم

 هجورب ینسهیلک ۀدعاق هبمرج تیلوئسم ناشغص هنجثا یماکحا نانیروک راط تیاغ كنوناق
 : هک هوش راتلو قفوم هجااوختنا رز

 دیلوت یقاو ررض كنرشابم لمف « یتبفک یسلریدتیا نیمضت هرشابم قجتآ كررض
 كر رضاکلب «لکدیررضیرضوطندبضوط «هسمکر  «ندنفیدلوا دنتسم هنتنکح ییدتا
 رو نع لعف ید هدرده ینیدلوا بستم ینعی ییدتا عاها ی هنسآ نالوا یداب هل وصح

 لوتعمیتیرف ندرشابم كبستم «هلبرابتعا قلب دوجوم تيبس تبسانم هد ررض هللا
 فالتا ءررض نالوا ضراع هلامر هدنسهححفت بست ااو ترشام كلذک [۱] .یدزامهلوا
 نالولغاب هدبولوا یلوتصحم كاعفرب نالا كرت یدام رتا هدنززوا لام وللم فتو
 رااح ثاربا ةدام هلامر یکینیدلوا هدنسهدام كمریو تسس هنسهاق كرهزوج یارک ر

 .یدیا یپیدب یفیدنلق ررضتم لرهلیدبا میاض یتیکلم « كنیحاص ید هدریدقت ینیدقلوا
 ید نمل روک حاضیالباق ًاقطنم ی وطجراخ ندنماکحا ینوناق ءالقا »كعقاو لعف هایسو
 هدنرزوا لامو قرهلوا رصح هنحاص كلام نالیدبا راسخ راحود كناوعد قح كلذك

 الثمو كنهراس صاخشا نالوا قوقح زتاح هاسبالوط ایو «یرضوط ندیرغوط
 . یدرولروک قفوت لناق هلتلادع یینمالدنا هاح هلرا رجأتسم

 تبارد كراروت هرب یمهحاس هقوقح تلوئتم هدامور فالوط ندهحورشم باسسا

 یه قرهلوا یرثا روصقر ایو ادصق « هابنلا قرهل وا عسو یردب هدنسهاس یتاطفو

 دلو ینسهبجو ررض نیمضت هجیتلابو ییلوئسم « كنسهدام یلالخا كق> رب یناه
 ع هتسهسدم ناناوق برع و كا هدعاق وو یدنل وا عضو یسهدعاق یحهدیا

 . یدلبا لاقتا

 یسضلتف تاب برع ماد ہہقوقم تیلوئسم
 ی

 هنیرزوا یسهبرظن تلع «هقوقح تیلوئسم هر وکه ن راضعپ .ردهدقل وا بج وم یناشقانم یلیخ رب
 یروصق انوکرب ینعی - .دهقلطم تروص یلعاف كلعف ندیا دیلوت یررضر که لبوش :ردسسؤم
 ندیم هسلاكسسم ؟ردنس «لعفو بسم « ررض ارز .رولوا نماضیررضوا - هل هسعلوب

۹ 

 دارفا نوجایسهماداكعانجالاح « نوناق عضاو هقشب ندنوب . ردلکد ر اج ًاقطنمییرفت ۲

۲۱[ Chironi 1۰ 2. pag. ۰ 



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح 26 ۰

 . ردفلکم ہلکا مق هنالداع هدننیب ران | یراقل راک ادف ندا اضتقا یراتخا ندنفرط

 مازاتسا ینامحم هنلعاف كلعف لوا «كنغل راک !دف ییمضآ كررض دلوتمندلعفر هسیاتاادع

 ندیرغوط كنهسمکر, « عقاو ررض هرزوا قلوا عرفتم هنسبرظن تیلع [۱] . ديا
 نوحا یفانم یدک كنهمهک لوا ءیخد هدنروص ینیدلوا یسهحش كنلعف هبیرغوط

 تارا > ینیدلوا ثعاب كناشا و تاوداو تالاو صاخشا ییدتا لامعتسا ایو مادختسا

 هدنسهیناذ روما كرک « هسمکرب هبلع ءانب . ردیا اضتقا قغلوب عجار هبهسمیک لوا یخد
 راسو هک ام دوجوم هدنسهق راف كرکو نالوا ییاعفا هج كصاخشا ییدتا مادختسا

 تاناوحینیدلوا كلام دوخایو ندررض نالوا ضراع ه هل هلبسس ییرح كتاوداو تالا

 ندهلحو . ربلک مزال قللوط لوئسم طرشو دق الب ندراسخ ییدتا دیلوت كيشاو

 یراط ررضرب ههدام ندنوب هدبولقس یسانب نانو هدنرزوا قیرط كهسمک رب قرەلوا

 .رولوا نماض یررض - نوسلوا نوسلوا یروصق ینعی - هدلاح یه یحاص كنانب هسلوا

 تان ا درک هبوح» ےل در ص ی هد هفک كرر ده لاوخا هلا

 صاحشا «هسک واو ردهدنسهناتم یالا كنسهساذ عفانم تن هیمکروا < هراس یاشاو

 « هلیتروص كما عضو هبهدافتسا عقوم یفالآ روک ذم نالوا ررض عم رب نوجا هراس

 هسمکوا هدربدق ییدلک هور ناکماو هلع ءانب رووا شعا ثادحا یاکما ررض

 . رولوا نماش هلتهج قلوا یبسم كررض
 د نا ا مط بلع مد سال مولا

 تب رظن روک ذم نالوا دعاسم هتسفالتهدلاوحا هفاک كعوربشم رغ زض ر « ینوععایجا

 كنسهرظا تباع «هروک هو داصتقا كلذک .رلردهدنساعداینیدلوا قفاوم كب هتلدعم باجما

 جایتحا هنقشح كنروصق كررض لعاف هدنوب ارز . ردراو تلوپس رب كوس هدنقطت

 . ردندهداصتفا تاباحا « هيا یلوا قطتلا لسو طسب كهفوقح دعاوق . ردقو

 هنسهب رظنهبدانسا تلباقایو یلاذ روصق كنهقوقح تیلوئسم «ناسانشق وقح تبرثک | هفامعم

 یررضرب « هسمکرب هجنجوم هیرظن وشا . ردراشلوا لئاق هنموزل یسلریدتیا دانتسا
 تیس هلی الوط یو هیرعوط ندیغوط هلوصح كررضوا نوما كملهلوا نماض
 لوئسم ندنعورشم ريغ لعف ندا جاسا یررض ۳ لو وا تاعک یمرو

 رب یدعا .ردبا اضتفا كملسهلوا دانسا هبهسمک وا < روک ذم لعف هلرکید رنو یهو

۳۱1 521۵11169, Th. gén. obligat. pag, 376, voir en note 



 1 ۷ 9 تایاضو هقوقح تىل وئسم

 هراوصقرب -۱هلداتسعا یم وک یاس دل نوا اتا دا دانه هلعاف اهر
 تندام كنلعف «لعاف دوخایو قلواشع هلشیا ( اد ) هللارارضا دصقای یعیقلوا نداقم
 خم كر رضو هباک ذو لقع هدهحرد قحهلوا دغا کادو فتح تیام مات و

 هنسهصاخ هدارا نالوا راده هتناحم ندروک ذم لعف دوخایو هذاخنا یربادنمداخ هنعوقو

 هتلدعمو هبهموم عفانم «كنسهب رظنتیاع ینارادفرط كنهبرظن وب .ردطرش قلوب كلام

 رصعو «هلراتهج یشلو صوصحم ههنادتا ماوقا رتاس هلرالامور کساو یبلوا ریاغم

 روصقر « كدارفا (۱) هقق اف .ردراشمروس یرلبا ینفجهمهلوب لوق یاحرب هدتیندم
 ی رات رح «یسهشیدنا یرالوالوئسم هدهقلطم تروصندلاعفا هحش «نیزمقلوایرابتاذ

 تنم ینماودو لوصح كنهندم تایقرت كرديا رادهتکس ی رهیداصتقا تیاعفو دیدحت

 یرلکدرتک هعوقو كراغص المو كنیفلکم ريغ « یسهبرظن تلع هقشب ندنو . رالق
 كرانوب هکولاح .دولوا بجوم یتسلریدتبا نمضت هنیرایدنک قالطالالع یخدكناراسخ

 تور « یملریدتا نیمضت هتیرلیدنک امام هدلاوحا ةفاک كرار رضا یرلکج هش هلوآ ثعاب

 [۱] ۰ یلسهلوا یدّوم یرایناشیریو تلافسو ۍ وع نوت نوتب كن راهلبقتسم و هملاح

 ینسەبرظن یتاذ روصق قرەلا هرابتعا رظن ینهروک ذم تاظحالم «یسهیندم نبناوق ینجا

 ءدلاومسآ مرت قلی طور دف لب ید نوو اف ریا ودور ناسا
 هرزوا ینجهنلوا حاضیا هدینآ «هروک ذم نیناوق هلتهج کجهدبا هدجنر یتیناقح تایسح
 الثم .ردراشمتا لوبق الیدمتینسه رظن تلعقرهلوا هنفالخ هسوم ؛دعاق « هدلاوحایک وب

 روصق <« هاب راستعا قفلو مور ندنسهصاخ هلاردا ینسهحش كلل اعفا ء زی ربع ۳

 هنیراتلوئسم ندناراسخ یریکدتا عاقبا كرانا «یسهبرظن یناذ روصق ندنرلکج همهلشیا
 ررض هدنروص ینیدلوا ریقف «رودنم صخشو نیکنز « زر ربع ریغص طقف ردلکد دعاسم

 . ریلی هی ریدتما نیمضت هریفص مق ايو ًامامت عقاو

 حاضیاو طسب هدالاب هفلت تاساسا کج هلی هبریدتنا داتسا كنهقوقح تلوئسم
 هنسهب رظن یلاذر و نانلوب ىع مم مولا هحنسهس دم نیناوقابوروا یخ دید ش بولوا شلدا

 .ردبا اضتقاكمعا حاضیاو نایب ینطئارشو حمرمشت ییتیهام كعورمشمریغلعف ًادنتسم

 شلدیا عاقا عورشم ربع لعف رب هجنسهندم نیناوق اپوروا -- رعورشم مع لامفا
]۱[ 521611168 pag. 386, Chıiironi, pag. 4 



 یسهعو یسهتاوک اف قوقح 38 ۸

 ۳ دو 0< اشنا « کلا لااحا قح اردا ,الوا نوتحم ا:كملس هوا
 . [1]ردیا اضتقا ققلوب دانسالباق هناعاف « عقاو لعف الا قلوا نراقم هریصقت ايو رارضا

 لالخا ینسهقوقح ٌهفطو هلرکید ربعتو شما زواج هنتح كارخا « لعاف الوا

 تیام ندنعاها رش هرخا هرزوا ینیدللوا ناب افا «هقوقح هفظو . ردلالوا شعا

 یرلکدهتسیا یتراهبوطمو هدام یاوقو هیاق قح « راناسنا ًاساسا [۲] ردنراع ندکما
 كنا « دصقم ندنعاشا رش هرخا هتشيا . راردکلام هتتحالص كمریدسا فاشکنا یک
 هلبس یرابرطف فعض راناسنا ؛ ردقلوا عنام هتفاشکنا كنسهبناذ یاوقو هنساه خ

 هلبا راتعاوب ؛ راردجاستحم هتواعم لرخا نوجنا كمریدتا فاشکنا ی راهناذ یاوق

 بولوا قالخا فرص « هفظوو طقف .راردروبح هتنواعم هر ر هدصوصخ و راناسنا
 كنس هاذ یاوق كنهس.کرب « نوناق هدلاوحا ضعب طقف . ردلکد افالا یروحم ًانوناق
 هدنروصو .ردیا لمحت هصخشرب نیعمیتسافا كنءدام تنواعم نالکمزال نوجما یفاشکا

 هدص وصخ و . ردنا لمحت هبجو ر در و دم صخش نوجا هبا قەسمک لوا نوا

 کا افا یتواعم نالک مزال یی راو هصخشرب رکید ههسکر تف و نها هکردوش هدعاق

 هسرونلوب شا عاقا رش رب اکا « هلیراتعا یتبسانم نالوا هبا صخش لوا « هدنروص
 . رولبتوط فلکم هلبا فا دام یتهروک ذم تنوامم ًانوناق هسمیکوا لوا

 رش » ندا بترت هسا هماع «یسهفوقح هفظو نالوا یئراق هنیدالوا كن وا الثم

 یت دوج ومو اه كندالوا نوا . ردلکد ترابع ندنسهقنم هفظو « تام ندنعاها

 کما فرص یفلراک ادفو یعاسم نالک مزال نوجما نیمأت ینفاشکتا كتیرلهبناذ یاوقو
 هنیرللح یدک كرلنا هلتهج ینیداوا یوا «یدوجو بیس كندالوا اریز ۰ ردرومحم

 نایان ندهطوسبم تاحاضیا .ردبا لیکشت رشرب یشراق هنیرلیدنک « یرللدبا لاهاو كرت
 اضالابجاو ًانوناق دوخاب و هلیسارجا لعفرب یدام اب یلالخا كربلا قح هرزوا ینیدوا

 لعف «هلعف كرت ايو لعف نانلوب لخم ینقح هلرخا و ریل هلک هعوقو هلیئروص یکرت كلعفر
 ۰ رواد عورشم ربع

 قلواشمهلدبا ارجا هدلوب ییامعتسا كقحرب «لعف نالوا لخم ینقح لرخا عطلاب

 ینقح كرخا ا لعف ینیدلوا نوذأم هنمافا ًانوناق « كەك ر  هلعءانب . ردط مش

[1] Virgile Rossel, tome 3 page, 72 

[¥] Vittorio Pollaco, op. cit pag. 24 



 [. 9 تاناضو هبقوتخ تنلوئسم

 هلبروصیسارجالعف رب یلقح تاد .زلکهدوجو عورمشمربغلعف ید هسلوا شما لالخا
 < قح نالوا اعدا ینیدلل والالخا « هدنروصو ارز .زامهل وا روصت یلالخا كلربغلا قح

 تایرطءدنکلم یدک هسنک والس [۱] زووا غ دودخ هللقح کت رکید دنعق
 نا هسلوا بس هنزافلت هلرهمک یک وک هلراجاغا نالوا ع هتسوشموف نکودا اوج

 ٤ل نالوا نامید ,یبدلفا تلوم تم هند تل
 هقو .ردبالوا شلک هعوقو هدنلوب یلامعتسا كقحرب شمناط هدهصوصخم تروص ًانوناق
 لعفییدسا عاق هدنلو لامعتسا ینتبرحو هدنجراخ قحر شمتاط ًانوناق « كنهسیکرب

 ء هدنروص یدل وار نراقم ءزارضا دتسف ابو نوصق دراز هاقما وار

 هینوناق حرص قحرب درحم «لعف ییدتیا ارجا كنه رب اساسا . رولوا عورشم ریغ
 یردصم كقوقح « روک ذم لعف سکعلاب ؛ زالوا عورشم رغ اقلطم هلقماقلوب دنتسم

Eردعورشم هلسس.قلتوا شک هعوفو هدنلو نلامعتسشا كترح نالوا  . 
 هلتح كرخا جتا « قحر . ردراو قرف هد هراس قوقح هلبا تیرح هکر دقوش

 نکردبالامعتسا ینقح هسمیکرب هلیسوب ؛ردلکددقم هلکم هما رارضا یرخا بولوا دیقم
 زالوالوئسم ندررض ییدتیا عاق ءرخآ «هکدعا زواج یدودح ییدتبا نیمت كنوناق

 عفانم هکر دوش یبس كقرفو [۲] رددیقم هلکمهع ثاررا ررض هرخآ « تیرح هکوبلاح
 نوح, نیمأت ینرلهیناذ عفانم ضمب كدارفا .« نوناق مضاو قرلوا ندنناباحما كنهیعامجا
 قحبحاص ؟؛ردیاصیصخ و نیست تیلاعف ةحاس رب قوقح « عساو قوج زا هتیراررب یه

 رولوا تسل رش هلماع هدنلخاد یوقح هات تالوا ناعم یدودح نوناق اک فال

 هلن دوصویو كما مداصت هلمفانم كرخا «یفانم نانلوا نیمأت انوناق كنهمکوا ردقهنره
 «نوناق عضاو ءدهسیا راو یلاتحا قلوا یعاد ینررض كلرخا « یسهدام ییامعتسا كقح

 ندتیدلوا شا مدقتهنفانم لرخا كرەديا دامصا هنسهجرد قح «ینعفانم تنهسک لوا

 هسکر انوناق الثم . زامهلساص عورشم ربع « ررض یتیدلوا راتفرک ندزو و هلرخا

 هلالپسا "یبش لوا یتح و هدافتسا ًارصحنم ندنفانمو تارع ٌةفاك كس ینیدلوا كلام
 لامعتسا "ینسهعساو تبحالص یهدیابوب نالوا دیؤم ًانوناق هسمیک لوا عطلاب . ریلی هدیا

 . رلیبهلوا ررضتم رکید صخش نکردیا
]۱[ Aubry ها Rau, § 444,41 Chironi, pag. 1 

(Y] Georgi Diritto civile, t. 5. n. 163 



 ینسهغوب ینهتلوک اف قوتح 2 1 ۵ ۰

 9 کک یا هاب یسکیدهتس باره نر کک ما تیوخب هک ویک ئش
 3 هدناخاد هحاس قوتحنالوا شلدا نعت هدهص وضح تروص نوناق رکاب تار

 هدنجراخ یسینوناق مشرص قح كل هسمکر ب ؟ رلسهیب ینکیداید ید هدنجراخ هحاسوا

 فوناق قح رب هدریدقتو هکردقوش . ردندناجنا یترح « ینسلس های ینکیدهتسزا ید
 دلرخا انوناق « یبفانم كصختش ندبا لامعتسا ینتیرح « هلتهح ینیدملوا تح عوضوم
 هارخا «نوجما كملسهلوا عوربشم ییامعتسا كتیرخ هلبسوب .ردلکد شلدبا مدقت هتفانم
 دودحنالوا ناعم ًانوناق قم قح «لصاما .ردبا اضتفا قلوا شمهلدیا ورا فاق
 رارهآ یزخا هسیا تبع. زدلکد دیقم کها رارضا یرخا یو لوا دودح هلبا

 كترح هابسو . ردکع دعساو اهدندرح ةحاسقولقح حاس ندنغیدلوا دقم هلکم هما

 هروصقایو رارضا دسق هدنروص یفیدلوا ررض "یعاد «لعف نانلوا عاق هدنلوب یلامعتسا

 كقحر ینیدمناط ةحارص كنوناق طقف .رولوا ناض بجومو عورشم ريع هسیا نراقم

 .زلوا مزاتسم یبلوئسم لب لوا "یعادییررض كرخا «لعف نانلوا عااهدنلوب یلامعتسا

 لوق ینموزا یسلوا عورشم ربع كلعف نالوا تلوئسم بجوم « یرلنوناق ابوروا

 ثاتنوناق هسنارف الثم . ردلکد شما قاشا هدناهام كلعورشم ربع لعف رار هلکمنا

 ا میمون اتم اد « هکر ایات ی ۸۲
 هنیمضت ییقاو ررض < هسرولوا بجوم یتسلوا هدیدررض كرخا « قرلوا یسهجتن
 دیقر راد هنموزل یسلوا عورشم ربغ كلعف نانلوا عاقا « هدهدوک ذم هدام . ردروح

 یتسلوا تلوئسم رادم كلف ر نائل وا عاها ادنتسم هب یولاق قحر هدهسغو تراشاو

 فجر و ف یهدام رکا ع یاساتعفوقحا كان اوفا ق دک هی انا: لوف قغ
 «عورشمرف» یهدنو .ردراشلا دیقت هلیدیق قطوا زنه« عورمشمربغ لعفنالوا تلوئسم
 «نالوا دنتسم هبیوناق شرصقحر» کاب بویلوا كعد عورشمربغ هدنناذ دح یریعت
 نعل « هدنروص عورمشم ربغ كنهسمیک رب « هروک هتنوناق هسنارف هلع ءانب [۱] . ردکعد

 «هلسبسلعف کیدتبا عاقا ریصهنع ایو هلبا رارضا دصق «قرهلوا دنتسم هیوناق قحرب
 ی رص اا لوا ےن ر یوا (یدامع رح ۱ کید تو ناداهرارضایرحا
 . رولوا نماض

 عورشم ريغ هدنناذ دح « لعفر هروک هنسهدام ىج ۸۲۳ كننوناق نالا هکوبلاح
]۱[ 500۲021۰ Traité de la responsabilité ۰ 1۰ p. 5. ۳۱۵۵۵۵1 t, 2. page 233. 



 ۱ < تالاضو هقوقح تبلوئسم

 هلرخا کلب بو تیافک یسمالوا دنتتسم هقح رب نشعناط ًانوناق.« نوا كیلتهلوا

 لرخا دوخایو ینقحرب نالوا رهظم هبهینوناق [۱] تباج یک كلم قحو تیرح « تح

 شمتاط ًانوناق هیلع ءنب .ریلکمزال قفلوب لخم یینوناق مکح رب عوضوم هلیدصقم یسیاج
 ابو ییس واق حرص قحر, كةم رکید « لعف ناللوا عاها قرهلوا دتسم هقحر

 لالخا ینتعفنمرب نایلوا دیؤم ًانوناق كن هسک لوا < هسیا لکد لخ ییوناق مکحرب
 ىج ۸۷۹ كروک ذم نوناق « رویم لعف هکرکم ؛ زلدبا دع عورمشم ريغ یخد هسا
 هلسوناف هسنارف .هلوا شمنلشیا هلا رارضا دصقو شفلو ینانم هقالخا هحنجوم یسهدام

 «ینوناقمضاو نالآ « هجنلک هنتمکح كنوافتوب نالوا دوجوم هدتیپ یسیئدم نوناق نالآ

 یک یفیدلوا هدهسنارف « هلیبس همظع تالکشم یهدنتهام ریدق و ناست كنيونعم ررض
 لوق یتساسا ینیدلوا بجوم ینساطعا نایزو ررض هدهقلطم تروص كن ونعم ررضيه

 ۸۲۳ اق یون عفانم یکیدروک هباح نایاش هلییبس یسهصوصخم تیما هکلپ «شمهما
 هیونمم عفانم مهم رکید نابلوا حرصم هدهدام وبشا ؛ ردشملا دادعت هدهدام یجت
 دام دک یی اا رم ردتشج اب همای تب یل رع ینلوا درد تاک
 هدهسیا شمهطدنا ثح ندسوماو ضرع نالوا ندهب ونعم عفانم سدقم الا هده وناق

 ربع لاعفا هلستهج قلوا عونع هليا ازج نوناق « زواج نالوبعوفو هسوماو صرع
 . ردندهعورشم

 مدع كلعف رب « هحنجوم یسهدام یجح ۱۳۸۲ نایلافلاس كنسئدم نوناق هسنارف

 قح رو ینیدلوا هتسباو هنسفلوپ لخ ینقح رب شناط انوناق كرخآ « یتبعورمشم
 ررض ولرد یه نالک هلوصح ندلعف نانلوا عاقا قرهلوا هدنلوب ییامعتسا كنينوناق
 عفانم هدایز ندنسیندم نوناق نالا كننوناق هسنارف « هلتهج ییدلدبا دع نيمضتلا بجاو

 رسعتم یدادعت هدنوناق «كدارفا هققطاق . رلمهلوا رطاخ دراو یيدتا هام یهصخش

 تبنما « تقفش « تیثیح « رابتعا . ردراو یسهونعم عفانم قوچ رب بجاو یسهاجو
 لالخا ینسینوناق حرص قحرب كرخآ اقلطم یتیعورمشممدع ..العفرب رک | .یکتحارتساو
 نالواشماملا هب هبا تحت هده رص تروص ًانوناق «هسرولوا قجهللوا دیش هلبدق یسعا

 .ریلک مزال قمالوا تیلوئسم بجوم تازواجت نالوبعوقو هبهدیدع عفانم یونعم رکذلارام
Code civil allemand traduit et annoté par le comi-1 365,  
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 انوناق «كنهیقوقح عفانم نانلوب تیلوئسم بجوم یلالخا «ینوناق نالآ هسیا هدلاح تقیقح
 هنسهمزالییمأت قح كنبدرف تیرح «هلکت اذاخنا طرشینسفلوب شناط هده رص تروص

 شمناط هده رص تروص ًانوناق « هرزوا ینیدنلوا حاضیا ًاف آ هقق اف . ردشلا تیاعر

 هلکم ها دارضا یرخا «تبرح هدهسیالکد دقم هلکمها رارضا یرخا «قوقح نالوا

 لوئسم هسردیا زواج هنسفنم كربغ نکردبالامعتسانتیرح «هسیکر هلییسوب .ردطورشم
 ,قح كتيرح «یمهشیدنا قلوا لوئسم كرهدیا لالخا ینتعفنم كرخا هکردقوش . رولوا

 هدنوناق «هقوقح عفانم نالواتلوئسم بجوم یلالخا هیلع ءانب . ریلی هلوا عنام هنلامعتسا

 عفانم نالوانیممآنوناق «كنب رکیدکی نکردبا لامعتسا یرارح «دارفا هکی دیا حرصت

 كلعفر یناهیه نابم مداصت هلیسوناق شرصقحر كرخا و نوسعا زواج هنسهفوقح

 ضع نایلدیا رصت هسلصنیه هدنوناق «هدنروصو هجرت .نوسلیب عورشمو حابم ینعاقیا
 «هلبسهبسو كا هباج ینسهلح كمفانم روکذم ءدهسیاراو یسهکلهت ییالخ | كنهبوعم عفانم
 هیامعم . ردیا لکشت ررضرب كوب اهد یدیدح هللا دودح نبعم ربع كنهدرف تیرح

 . ردلکد هدشعا لاها نوت نوس یف هب ونعم عفانم نایلوا حرصم هدیوناق « یوناق ناملا

 ررضر ادصق هرخآ هدنروص رقم هقالخا هسمکرب «هحنج وم هدامیجم ۸۲٩ نابلافلاس
 هلرخا ايو یربغلاقح « لعف نالوا عاقنا هيلع ءان . رولوا لوئسم هسيا شما عاقا

 نایلدیا حرصت هدنوناق لرخا هلیبهسالالخا ینیوناق مکحر عوضوم هیدصقم یسهاج
 « عقاو لمف هکردقوش .رولوا عورشم ريغ هسرریتک هصقن هنسهیونعم تعفنمر یناهیم
 . ردطرش قفلو شلدبا عاها هدنروص ریافم هقالخا

 نوناق هسنارف « هدعاق نانلوا لوق هدننوناق تاکو یخ رات ۱۸۸۱ كنءرجموسا
 هدهسئارف هک ءلبا قرفوش .یدبایبع نامه كنهدعاق نام هدنسهدام ی ۱۳۸۲ تنش دم

 روک دم دف «هدمرح وسا هالاح ییدتاررق هلبا داهجا قم یدنق یماوا زسقح تلف

 ا ناتوا رشت ا ۱۹۱۲ كنم وا داوا ت واف
 ا و ا یزو یرا روصف ابو ههنآ زارضا:دصف هتک رو

 E یریبعت « ,قح ریغب ۵ کهدنتم سا نالوا ررح هد « هسردیا
 «ندنلدس ك ريعت و: «یرلضم MRS هرګ وسا .ردثهلواهماقایرعت «دهدهع و رنشم

 ینسهیرظن عورشم ريغ لعف كراناملا هللا كر یتسهدعاق زمسنارف كننولاق عضاو هرج وسا
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 عورشمربغ «لعفرب امدعب هروک هتنوناق هرم وساینعی . [۱]ردراشمالالدتسا ینکیدتالوق

 هدننوناق ناما بوی |تیافکق فلوب شل دیا عاقا قرهلواییم «ینونافقح رب نوجماكملسهلوا

 مزال كما رادللخ ینیوناق مکح رب ایو ینسبنوناق حرص قحر كرخا هلهجو ینیدلوا
 یخد كلعف نالوا عاقبا هلبارارضا دصقو ریافم هقالخا «هدیدج نوناق روکذم ًاتاذ .ربلک
 .رد دوم ییدامتجا كناسانشفوقح روکذم «یشلوا جرد هدامر راد هتفیدلوا عورشمریغ
 قح رب یدیهسلوا شلدبا اقا یسهدعاق زسنارف نالوا جردنم هدنوناق کسا رک ا ارز

 « رضم لعفرب نالوا عاشا هدلو یلامعتسا كترح قرهلوا دنتسم هیوناق حرص

 نوسلوا لخم یینوناق مکح رب ایو ینتسنوناق حرص قح كربغ ینعی - هدهقلطم تروص

 «نوجمایلوا تلوئسم بجوم «كروكذم لعف « هلیسح قلواتلوئسم رادم - نوسلوا
 . یدیا رم وزار كنا ذاخا طرش هجمربا ینسلوا شفلو قالخا رافمو شع هلشیا ا

 "ةحارص كنوناق نوا كما هوا 9 «لعفر --یسمظن یلامساّوم ثقم

 وس یقح مدآ 7 اس ما .یدشفلواناس ۳ ایچ هلکم زال قمامل و دنتسم هقح ر ینیدبناط

 هرز واینیدنلواناس یځد هوا .رولواعورشمربع «لعف یخد هدنروصو ؟ریلیبهدیالامعتسا

 كني همدم تافر سا رربترا ی کما تا رارضا یررب درلناسلا «یسقر كت دم

 یسهدعاق « یعایجا نوامت » ندنجابتحا نیمأت ینسمهنا لیکشت ررضعنمرب نوجما دارفا
 هادیدح هعدتک لایا طنارشو زوط تورقا اک دعو دما تاتت
 زنا یتبهامر یفاضا مولا قوقح نالوا دع قلطم ندیکسا هلئروصوو هدقلوا راجود
 دارفا عفانم هللا تعج عفا - قوقح مویلا قرهلوا ندنسهلج تادیدحوب . ردهدقْفلوب

 یداصتقا ینیدنلوب عوضوم قحا - هرزواقلوارادم هنسهظفاحم كيزاوت و كنها ید

 عضوام ینقح هکر هلتسو .رلکمزال قفلوالامعتسا هدنروصقفاوم هدصق» یعاهجا ایو
 ۰]۲۷ رولوا شا لاممتسا وس ینقح سرر دشا فارحا ندنهل

 هسرراقح ندسهزاغم ینمدختسم « نور ابر هحنجوم ینوئاق ۰ هدهسلارف الثم

 لرم بجومالب ینسیر ندنرامدا « یحاص هزاغم ینمی ۰ ریلیهللوط موکح هنایزو ررض

 هدهسنارف كلذک .رولتوطموکحهنایزو ررض قرهلوادعشخ لامعتساوس ینلنعقح هسردیا
 « قرهلوا حالس رب مداخ هنیدییزت نیمأت كننبرلترجا قحن ا * هیهلم یتح لاغشا لیطمت

Virgile Rossel, tome 3, page 0 ]\[ 

Ghironi, t, r, page 507۲۲ ] 
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 لخاد ههشدنس الثم و هلدصقم رب رکید « یروینم قح ہل دیاش ندننیدنلوا شخم

 .رولوا شعا لامعتسا وس ینقح هسردنالامعتسا هابدصقم قمریدغوقی ر, ندهلمغ نالوا

 < هرزوا قلوا ندنناباجما كانسهدعاف « کاکا نواعت » رکذلارام « لوینالپ ویسوم
 دوق « ریارب هلکمنا لوبق یغیدلوا هدکعا دیازت هلا نامز روم یطورشو دوبق تقح
 ثح عوضوم قح نادقف « لکد یلامعتساوس كقح هدلاح تاعایص مدع هبهروکذم
 ۱ رو یفلوم رع هسم ی وناف طور 6 یحرت ی روتا طدا یکحهلس هلوا

 . نههدبا هظفاحم یتسهعورمشم تنهام هلسسوبو راقح ندقلوا قح هسر ول وا

 تا هدا ضا یرحا لوو یرعلوا ندنناقسطت هک كم ظن لامعتسا ون کاقح

 روکذم هدنسهدام یجن ۲۲۹ كنسبئدم نوناق_نالآ هلسسوب . ردلکد زت اح یبفلوا ذاخا
 ۶ رخ مهم کو هرز وآ عهد و دو داپسلا اتکا عنا فو داوا
 عورمشم ريغ لعف هلا راتعاو و شعا لامعتسا وس ینقح هسردبا لامعتسا هللدصقم رارضا

 . رولوا را عاها

 عفانمو قالخا یتسهدام یلامعتسا هیدصقمرارضا یرخآ فرص كقح «لوینالپویسوم

 كم« لع تالکشم دادا كروک دما دصقم < راز هلکمزاوک اقم هبهعاجنا

 هقق این [۱]روسعا زوج ی دقت هلدق كما رارضا یرخا فرص كنسهدامیعو رمشم

 9 وصا دارا عفو لس سلوا شعا لات ا هل دتعقم را رضا یوخ اد رک نفع هتک رت
 یرجأتسم هدلاحینیدلوایتعفنم انوکرب هدهراحا تدم ماتخ ءرجوم الثم ؟ رل هللوا تابثا
 ینیدلوا یتعفنم انوکرب هدروجأم بلخ كرجوم هسرديا ماق هروجأم "هلخم هایدصقمرارضا
 هنادنتسم كقوقح هللسهلسو یتیدلوا رسعتم یابنا كرارضا دصق اذهعم .زامهل وا تانا

 ظ تلا رو دیرحم ندنرلهععامجا تی « قوقح « كمما هدعاسم هلامعتسا هدیروصر

 رب یک | كناسانهقوقح ندنغيدلوا كعد كملا عورت ینسطاللوق هدنماقم فاستعاو

 هکردقوش [۲] .ردراشعا دع عورشم رغ یتلامعتسا هلیدصقم رارضا یرخا درج كقح

 هنس هظح الم یلاصحتسا هققح تعقنم رب هسرولوا قج هنلوا كرت هماکح رد یل وب كرا رضا دصق

 هرارضا دصق قرلوا یرثا ریدقت فعض رب « كقحرب نالوا عضو ههدافتسا عقوم ءانب

]۱[ ۳120101 1۰ p. page 286 

[¥] Peroggi in, Archivio giuridico vol 53. fase 3-4 Laurent اب 6 page 
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 هدهعورتشم تروص كقوقح هدوب هکردراو لاتحاقفلوا مکس هنکیدادیا لامستسا ًادنتسم
 نادا كج هلسهدیا تلالد هرارضا دصق «ناسانشق وقح و زك دم هلمسوم .رلبالاکشا ینلامعتسا

 كنيج راخ لیلدروک ذم طقف و راش |قیدصتینم وزا یسلدیاذاخنا یمنادساسا كنج راخ لىل درب

 9ھ[ ها1 ع وسوم یفوتم ندنراملعم یسهتلوک اف قوقح سراپ .ردراشمهمهدماقافنا دنس

 بولل وا لامعتسا قرهلوا قفاوم هنسیداصتقا و یعانجا دصقم كقحرب « هحرکف كيهلاس

 هن هداملایلع یتح رب < سان تیزثک ۱ یک 4 ردبا ناک ًافرع ی یسنک ینیدفلوا

 هدنروص رب داتعم ربع كقحر ارز رولوا عورمشم لامعتسا زرطوا هسردالامعتسا هاتروص

 هنکیدلریدتبا فارحنا نددصقم ینیدنلو عوضوم ًانوناق كقح وا یسفلوا لامعتسا
 نب هک اک ندا لامس یش جت ی نوا مرا 0۱۱۰ وا تا

 لطوتفا یو اط كر اا دف وب ماف نراه یو د ال
 كرارضا دصق ىد رافلوم ندبا حرش ینسهدام یجحن ۲۲۹ كننوناف نالآ . ردشملا ذاا

 لئاق هنموزل یوا حضاوو هاظ « هلاراتعا طئارشو لاوحا ییدلدا لامعتسا كقح

 E e رک هاو تاک عین رف هتک
 وا قم" یی هسمنک لوا 6 هدزیدق ییدلوا رداد هلامفتسا هدنزوص تعهخا رارضا

 یژهلوا ینه ضقت ی ردنا لاا یفعمذا ز كلذک ر لاعتس لوک

 ادا نارا ی رار هغ ا نا كنفح یا «هتردا ارضا توپ

 هتد ندژارضا اساسا [۳ رولدا ا اار ی ا رو

 رب هدهسیا ربلک مزال كلدبا دع عورشم ربغ انوناق یلامعتسا كقحرب نایلوا دنتسم هتي
 احا هک. لوا نتردنا لابی E یلاهسا تعقهر ی

 ہلکا عنم ندقح لامعتسا یا « كما لمحت یادت قج هلوا عنام هتسلوا به
 .ژامهلوا دوج وم تباصا هدنعسوت هج ردود كتسهب رظن یلامعتساّوس كقح « ندنفیدل وا م

NTندنناباحماتانسهدعاق «یعاعجانواعت» «لوینالب وس وم عم  

 هبهروک ذمدوق «رار کما لوق ینکیدتسا دار هکدنک یطورشو دوق كقح «قرهلوا
 یج هلسهلوا ثحعوضوم «قح نادقف » لکد «یلامعتساؤس كقح» «هدنلاح تاعار مدع

 و ا لابععت شا هوس تاقح ۶ نملوم ترک 6 ی ی

(\] Saleille page 371 en note 

]۲[ Sourdat, t, 1, page 482 
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 هدنسهدام یلامعتساّوس كقح هقبقلاف .ردراشم انامرد یقح یغیدلوایقرف ندقحنادقف

 ردلکد شما زواج ییدودح كن هیداملاعفا ینیدلوارادتحالصهنسارجا ًانوناق «قحبحاص
 هنیرز وا هصرع ینیدلوا كلام «هلدصقم كادس یتراظن كنسوشموق درحم «هسمکر الث

 تو ندا لکعت تفك یلامعتسا ےن كقح < هدیزوص ييدتا اشنا اس ر كسكوب

 یدنک تاو « كلم قح اریز . ردقو تعو م مدع هدتیدام كنلعف یساشنا ا

 ینلامعتساوس كقح .ردماشخم تبحالص هسا اشنا ابو كسکوب ردقییدهتسیا هدنکلم
 یلامعتسا وس كقح ,هکردوش تهح نالوا رادم ,هزبسعو قیرف له الا ندقح نادقن

 ندلعف رب رکید نالو هدنلخاد یسهینوناق هم دودح كقح « تفک ندا لیکشت
 نالو طوب اک ۱ « هلتهج یيدم هل دیا عنم یسارجا كلعف و « هسنمهدیا داکها

 كقح هلببسوب .زالوانکغ كماعنم ید ینیعرف لعف نالیالیکشت ینلامعتسا وس كقحو

 ینساطعا نایزو ررض قحن | لکد یتسهلازا هبیرغوط ندییغوط كررض « یلامعتسا ۇس
 ریغ یرکید عورشم یرب « هدلاثم یساشنا انب هنیرزوا هصرع مکهتن . رولوا بجوم
 طقف ؛ ردعورمشم یماشنا انب هنیرزوا هصرع اساسا . رددوجوم تیفک ییا عوربشم
 عورشم رغ هکر دقوش .ردعورمشم رغ كجا رارضا ادصق كرهدبا دس یتراظف كنوثموق

 ندنسهدام یساشنا انب نالوا عورشم هدنناذ دح « یسدام رارضا ندا لکشت یفک

 ندنلعف یساشنا اب ںالوا عورشم هدنساذ دح « ینحاص هص رع ییعی . نه هدیآ دلاکشا

 نالوا رادم هرارضا هلیس وب . ردلکد نکع كما عنم ندرارضا یا « نیرسکما عنم

 فرص ندنسارجا عنم هیرغوط ندیغوط كلعف ندا لکشت ینلامعتسا وس كقحو
 نالوا عورشمربغ اما [۱] .رولوایرورض قفلوا افتک | هلیلط نایزو ررض قرهللوا رظن

 رولوا كاکشالباق ندناعف نالوا ع ورشم كقح بحاص «لعف ندیالکشت لامعتساءوسو

 هسرولوب نکم یمن كعورمشمریغلعف نیزرسکلدیاعنم یسارجا كعورشملعف هیلع انبو
 کاتر یشاهوف الم .دوواشک هدوح و یسهدام «قحنادقف » لکد یلامعتسا قس كقح
 دیقم هلقح كنیرکید قح كره ندرانو « هدهناخ رب نالوا كن رکید یسناتحنو
 ه یغوطند غ وط هسردبا «زعهدیا یدصت هلالخ|ینقح ك «یر چیهندنعدل وا

 رضم هنبرکید هدنرزوا هناخ لوا « یر, ندنرابحاص هناخ روکذم اریز . ییلیهللوا منم

 یلعف رب عورشم یفیدلوا رادتیحالص هغی اساسا هلکلدبا عنم ندای یش رب قج هلوا
[1) Chironi t, 2, pag. 7 
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 كح هی ا رارضا یرکید بحاص «هسمک لوا مک هتن . زلکمزال قلوب شلدبا عنم ندافا
 همتاشیا «یسایناموقرفودنمش كلذك .ردرداق هفرصت هدهناخ مق ینیدلوا كلام « هدنروص

 رش دلرافیتوموقو ینالوط ندنسهاللوق روکرب اق هلیدصقم كما صقت یفراصم
 هسردا لالخا ین دلراهمک نک اس هدراهناخ نالو هدنرانک كطخ «نامود کیدا
 كقح » هدو هسقو ؛ رولوا شعا لامعتسا وس یقح كمتلشیا رفودنمش ایناموف

 ءدتسف ,كنلعف كمتلشیا ررفودنمش < ىح نادقف ارز + زامهلوا تح ندا « یادقف

 نکا عنم ندکمتقیا رفودنمش هسا هیاموف . ردهدنسارجا زرط کل « لکد

 كنایناموق ۸ یسهدام كمتلشيا رفودنمش ؟ نا هوا عنم لصن ندنلایعتسا ری

 یسارحا هدنروص رضم كنلعف كمتلشیا رفودنمش نالو طوب کا «هلتهح ینیدا وا یقح

 .زامهلو هراج هقشب ندنلط نایزو ررض ندهیناموق «ندنیدلوانکم كما عنم یتسهدام

 كنهنوناقدودحو كم اتأشن ندنزواحت كنهبنوناقدودح یلامعتساّوس كقح رب لصاحمل ا
 ماو هلباقحنادقف یتیفک یلامعتساّوس كقح «هابتهج قمامهناوا تح ندقح هدنلاح یزواجن

 نایاش ًارظن هبهحورشم بابسا هعلاطم یکیدتبا نایمرد كلوينالب ویسوم راد هنغیدنلوب
 [۱] ۰ ضهلیروک تافتا

 كملسهلوا تیاوئسم بجوم « لعفر هجنماکحا یرانوناق ابوروا  مصقتر یرعل

 ابو رارضا «بوبّیا تیافک ققلوب لخم یتسینوناق قحرب كرخآ دوخایو قلوارضم نوجما
 دصق عقاو لعف رک | .ردطرش قلوب دنتسم هریصقت ايو یدعت « یرلهدام قح لالخا
 یررض نالوا یسهحش كلعف هکلب لکد یلعف زکلای « لعاف یی رولوا نورقم هرارضا
 ( یدعت ) رارضا دصق « هسیا شعا هدارا ید یتسهحن یشوا لتحم كقح دوخایو

 . رولوا شفلوب ا وح

 رغ لعف نالو: یعاد یررضو دنتسم هدارضا دصق « هروک هنسیدم نوناق ناف

 هژدژاو ااف هاش دع مرج هلا اار مرج . روللوا ربعت 0 مرج هعورشم

 . ردبا رادللخ ینهصخش تعفنم هسیا یادم مرج « یهموم عفانم یازج مرج ؛ الوا

 یا دلو یر سا یر یا را یی یصخش كن ازج مرج هملع ءانب

 .ردیامازلت-ا ییساطعا نایزو ررض یدممرج و یازاح «یازجمرج اتاق .ردلکد طرش

[\] Planiol tome 2, page 286 



 یسهعومب یسهتلوک اف قوفح 3 ۸

 ځاتن یو هنسهنانکشقح تنهام كلعف هدبودبا قلعت هلعف زکلای « یسهدارا كلعاف

 كلزسریدت « یسهدام رارضا ایو قح لالخا رک | یخد هدنروص ییدعا قلعت هنسهرضم

 ووا ا مرج هش هسلا شلوعوفو قرهلوا یسهحش لاها ایو

 ررض نانلوا عاقا هدرارطضا لاح كلذك . رولوا دع شلوعوقو ءاضق « لعف هدنلاح

 ضورعم هیذکلهترب هلیبس هیوامس تفآ رب دوخایو یلعف كرخآ یی .زالوا تلوئسم بجوم
 هدرا رطضا لاح اساسا .زالوالوئسمهسردم | عاق اررضءرخآ ن وجا عفد یندکلهت «هسمکن الوا

 ررضتم صخش هدالوصح تفك كعقاو ررض « قرلوا هنفالخ كللاح هعوربشم ةعفادم

 نالبابهلسااترورضرب هلع ءانب .زامهلوا عورشم روکذمررض «هلتهج ینیدلوارا دلخدم

 دوقفم روصق ابو رارضا دصق نالوا یطرش كتيلوئسم هکردقوش .رولواعورشم ربع «لعف
 «هدنسهباسررض ییدتیاعاقاهرخآ «هسمکوا اذهم .زالتوطلوئسم هسک ل وا ندنیدنلوب

 لا تانیمضت هدنتسن یسهدافتسا هجرد < هسشمرانروق یتعفمر نالوا ضورعم هدکاهت

 هسمکر هجنجوم هلداع هدعاقوشا .ردندنناباجمایسهدعاق «منغزسجوم» «یبلت وطفلکم

 هنیررض كرخا كن هسمک لوا هایسو . نهدیادیزآ یلاوما قرهلوا هنیررض كرخا صخش
 .رولوامجار هروب نم صخش هدنتنسآیرادقملررض «یبلام كالاوماییدتالاصحتساقرهلوا

 . ردراو توافت هدنس لاها هللا لعف نالوا نورقم هکلزستریصب ایو كلزسریدت

 . ردکمهعا مازلا یادش نالک مزال یذاختا نوجما یعوقو مدع كررض رب « لامها
 كلزسریدن .ردکعد کر كلعفنالک مزالیسافا نوجحما یعوقوعنم كررض “لاها هیلع ءانب

 اساسا . ردکطا عاقب ىلعف رب نالوب نکم ايو یرورض یبما دیلوت هرضم اتن هسیا

 هفیظو رب ندیا بترت هسکیه « كما تبثاجم ندلعف رب كجهلبهدیا ررض ثاریا هرخا
 هقالخا كمهعا هاقو نکیا دوجوم رادتقا ههباقو ندررضر یرخآ طقف . ردهقوقح
 عنم درج هسکرب هلعءانب ]٩[ زامهلوا دع لخم یهقوقح ٌهفظو رب هدهسیا یفانم

 ذاختا یءدقت ریبادن نالک مزال نوما یلوصح مدع كررضرب ینیدلوا رداق هنعوقو

 هلیسافا اماظن ایو انوناق ىکا هسمکوا ۰ زامهلنوط لوئسم ًانوناق < یالوط ندنسهما

 د یاس اا ننک تاضتر يالا كلكم
 . رولوا نیمضتلابجاو ررض نالک هلوصح ندنلامعتسا مدع كرببادت نالک مزال

]۱[ Sourdat, t, 1, page, 4۰ 



 ٩ تانایضو هیقوقح تیلوئسم
 كلاوحا نالوا نط یدوجوم كلعف كرب هکردنایاش هفْملا هتقد رظن یساروش

 زکلای «هدنلانمنورف نکیرکذ الثم .رددوج وملعف ر ندبامدقت هلاها اقلطم ےک |
 «هدهمرلس هنلوا نظ ینیدلوادوجوم لعف كرر تراع ندللامعتسا مدع كن هبماظن رسادن

 كلذک . ردنراع ندنساشنا نورف هدوا هکردراو لعف رب هنب ندا مدقت هلاها یکه دبابوب
 تیهام كنهعتما ببعم ايو لاعتشا لباق نالوا عیدوت لقا یار هنیرومأم رفودنمش
 هبهماشیانشا رن دزو وب هدنلح یکم ددا اصف ا تلر اک ندنفرط یحاص ءیسورعم

 هعوقو لعف كرت رب زکلای ید هدنوب هتشیار . رولوا نیمضتلابجاو ررض نالوا ضراع
 هدوا هکردراو لعفرب تشم نالوا عاقا هوا هدتققح هدهسربیهلوا نظ یکیداک
 . ردسهدام یییدوت كي هعتما

 قو تلوئسمجومو قلوا نگو رم لا یسکیاره ندمرج هش هلیامرج

 ران او شاردلاق یراریعت مرج هبشو مرج ندنمهیندم نیناوق هرجوساو اینا هلبتهج
 . ردعشوا هماقا یربعت « هعورشم ريغ لاعفا » هر

 هنلعاف هللا راستعا وو كملي هلوا نورقم هرارضا دصف « لعفرب س دانما تیلباق

 كارداو مهفینسهدعاق ینیداوا ع ونم كرارضا ىرخا « كلعاف «نوجما كمليبهل وا دانسا
 ه ههدارا تلاق نالوا رادم هبارجا هحتسرس یلعف وا و هاک ذ هدهجرد كح هلسءدا

 ندنزوب لاها او تازسریبد ینعی ندروصق رب هکر كلذك . ردطرش قلوب كلام
 ینکج هلیهلوا لصاحررضرب هرخآ ندلعف ییدتبا عاقیا ءهسمک وا نوجا كملب هلو لوئسم
 هتناحم ندلعف واو هاکذ هدهجرد كج هلسهدبا فشک ینکجهلس هنلوا لالخا ی ابو
 هنسهصاخ هدارانالوارادم هذاحمایربادت نالکمزال نوجمایسهعادلوررض كلف دوخایو

 یسحنکیا > یلعف روصق یشسجګر 5 ردولرد ییا روصف هیلع ءانس ۵ ردط رش قفلو كلام

 ء نیزسقفلا هرابتعا رظن یسهداراو اکذ کرد كلعاف لف روصق .-ردیناذ روصق

 دوخایو كمما لامعتسا یربیادن نالک مزال داتعمر نوجایسهعا دلو ررض كالعفرب

 كمهعا تارا یررضرب « هلرخا ریست .ردکمهافشک ینکجهاسهدیا دلو ررضندلعفرب
 ىلوصح مدع كررض الثم .ردک افارحتا ندتکرح طخ نالکمزالیبقعت هداعلالع نوجما

 ینیدلوارومحهسقعت كلعاف هسیا نکمیسارجاكالعف هلتروص قفل و هدنادقت ندیا اضتقا نوجم |

 كجهدا لصحم ندنا نکردما ارجا عفر رک او. ردیذاخنا كربادت وا < تک رح طخ



 یسهعوج یمهتلوک اف قوقح -2> ۰

 بجاو ییقعت نوجالعاف هسیغوب ریبادتو بابسا كج هل هدا نیمأت ینعوق و مدع كررض
 هدلعف سط «یلعف روصق هلعءانن . ردکلا تبناحم ندعاها یلعف وا «تکرح طخ نالوا

 كج دا فک حات كنلعف می یسهحورتلاح كلعاف هدنو بولواكعد روصق نانو

 . [۱] زاما هرابتعا رظن ًاطق ینیدلوب بوناوب هدنمضورپ
 فثک ینسهرضم جاتو تیهام كلعف « كاعاف هکردبناذ روصق « یسحنکیا

 هذاخشایریادن نالوا طاص هنعوقو عنم كررضایو هتناحم ندلعف واو هاکذر كچ هسهدیا

 عاقا نح هیلعءانب . ردیسفلو شما عا| یلعف وا نکیا كلام هبهدارا رب نالوا رادم

 رداق هنعاشا یناذ روصف هدهسرلریلس هبلشیا یلعف روصق ر صاخشا نالوا فلکم هدلعف

 «توحا كملسهلوا تلوئسم بحوم « لعف ر هدوک هن راو اوروا یدعا . ردرالکد

 رب یلراکزور الثم . ردطرش قلوا نراقم هیاذ روصف رب ینعی كملسهناوا دانسا هللعاف

 ا ات رو یا سنا هدیراوج لح ر نال ور ینا كنب ةقشلا 6 هداوه

 هداوهر یلراکزور « ربغص هدنروص ینیدلوا رداص ندریغص ر «روکذم لعف طقف . ردیا

 نوجا ینیدلوا كلام هاک ذر كج هدا فشک ینکحهاس هلوا ترضم "یعاد كنهقای شتآ
 د امار نوا رنا اا نالوا ردم هلغ ءان و ردفو یساد روصو

 «هلبرابتعا ك |قلعت هلعف «یلعف روصق .زالوا تیلوئسم بجوم نوجارینص «تنکوب ندبا
 ینیدنل وا حاضیاه وا ینعی ؟رد راح ین نم قملمق عو رشم ريغ یلعف رب نالوا عو رشه هدنناذدح

 هدنموزا یسلوا عورشمریع كلعف نالوا تیلوئسم بجوم « هروک هتنوناق هسنارف هرزوا

 فالتخا هدنسهطق نات ینهحو كتسعو رشم مدع هدرلهسیا قفتم یناساش وقح هسنارف

 عورشم رع هدرهالاف « دضقم ندعورشم ربع لعف « هروک ترا . ردراشعا

 خرمعقحرب هکلب بویلوا لعف نالو لخم یییوناق مکحربایو ینقح رخا ینعی نالوا
 هناسانشق وقح ضعپ رکید طقف .ردلعف نالوا عاقاهدنل و یلامعت-ا كتيرحو هدنج راخ ین وناق

 كنوب ؛ ردماق هلیسلوا زسقح ةقبقح هدنناذ دح « یتیعورمشم مدع كلعفر, [۲] هدوک

 لالخا یفوناق ایو یریغلا قح یک یفیدلوا هدنسیندم نوناق ایام لآ اب عقاو لعف نوجما

 . ردطرش قو نراقم هروصق رب دوخایو كم
 كربلا قح یتطوا تیلوئسم "یعاد كلعف نالوا ررض بجوم « فوافق هساارف

]۱[ Chironi, tome 1, pag. 9 

]۲[ ۳۵۵01, 1. 2. p 280 



 1۰۱۱ 8 تانایضو هبقوقح تیل وئسم

 هنسه رضم جاتو تهام كلعف « یسهدام روصقو دصف « هلتهج یتیدملق هتسباو هلالخا

 لوئسندلعف ییدتبا عاقا هسمیکرب «هجنماکحا رویم نوناق ینعی .ریلک مزال كما قلعت
 كلعف دوخایو قملوا شمهلشیا هلیرابتعا یسهرضم جات « یلعف وا اي نوجا كمليهلوا
 . ردطرش قو هدروصق كرهعا شا زر مات

 هلرخا او كنسنوناق قح كرخا « یتیعورشم مدع كلعفرب هروک هتنوناق نالا اما

 «روصق ايو دصق هلبسحقلوا فقوتم هلالخا كنينوناق مکحرب عوضوم هلیدصقم یسهیاج
 مکحرب ایو ینقح كرخآ « هسک رب ینمی . ردفاک كا قلعت هتتبهام هنانکشقح كلمف

 مکح رب ایو كربغلا قح ندلعف کیدتبا عاقا دوخایو قتلوا شما لالخا ًادصق ییوتاق
 هننوناق نالا, هلع ءاس [۱] . ردطرش قفل شما فشک یینج هلوا ل كن وناق
 . زلک مزال قلعت هنسهرضم جاتو تیهام كلعف ء كروصق ايو دصق هروک

 كملس هلوادانسا هناعاف «عورمشمربغلعف نالوایعاد یررض «هرزواینیدل وانایبافت |

 دع .دوجوم اقوقح رو دم لعف هدنلاح یکع . رذط 2 ین هداراو ات تا

 قفلوا دع شلوعوقو ءاضق «ررض ینیدلواراحود كرودغم صخش هدریدقتوی و نمهلیدبا

 دسهرکرب ندفقس رب « هروک هاذ مان الان ندنناسانشقوقح امور اتاذ . ردیا اقا
 یراوض «هسزامهل وطلوئسم فقس 4 لمن هدر رک ی اوا بس هفت رخ

 مزال كمهلدبادع لوئسم هدنروص یغیدلوا كلام هنسهداراو لقع ید هسک ندیاعاقنا

 نس » هبهسمکوا نوجا یکیدمنا عاقبا كرەتسياو كرهلیب یقاو لعف «هسمکوا ارز .ریلک
 دصق كلعف یسهجرد كناک ذولقع نالواتل وئسمرادم ادهعم .سهلس د «كلدهاشیا یعفوت

 هدهلتمهاهجرد كروصق یک ییدتیا لدس هروک هتفیدلوا بولوانورقم هروصق ایورارضا
 هسشملوا عاقنا ادتسم هرارضا دصق ین اد «عورمشم ریغ لمفرب هقیقلاف .ردیساشم
 هاکذ ر ردا ثكح هل سهدیا مهف ینسهدعاق ینیدل وا ا رارضا الا « كنلعاف

 اتو تیهام كنلعف « كلعاف هسیا نورقم هدوصق « عقاو لعف طقف . ردفاک یتکلام

 عنم كررض كلذك . ردطرش قفلوب یساکذ "هجرد رب كج هلیبهدیا فشک یتسهرضم
 طسوتم كلعاف هدنروص ینیدلوا لباق هلیذاحا هطسب سادن نالوا یالوق ى٤ یعوقو

 هکلشیدنا رودرپ لوس ینیمختو فک كنسهرضم جات كلعفرب هدهسیایفاک یتکلام هیاکذرب

]۱[ Cod. civ. all. trad et ann. en note sur art. 823, 



 یسهعومب یسهتاوک اف قوقح 2 ۷۲

 یسقلوب شا فاشکا هلیقال كناکدو لقعنالوا فیلکت رادم « هدر دقت ینیدنلوب هتسباو

 . ریلک مزال

 ی ؟ ینیداوا طرش تلها هدیالماعمو دوقع نو هنسهمدم نناوق ابوروا 0

 كريغصر ؟ هڪ وناق هسلارف مک هتن ه رنارآ تیلها ید هدنعاها كیهعورمشم ربع لاعفا

 كارداو زی هدهجرد كج هلیبهدا مهف یتتیعورمشم مدع كلعف ییدتبا عاقا « ییلوئسم
 . ردطونم هنسلوا كلام هنسهصاخ

 هلامعتسا هحتسلرس كنهدارا ؟ هحدافم یسهدام یت ۸۲۷ كنسادم نوناق نالآ
 یک ینیدلوا لوئسم ندنعورشم ريغ لعف ؛ هسمِک نالوا راتفرک ههلقع تلعرب منام

 ۵ < رافص ناعا لاکا یشای ید ید هحنجوم یسهدام ی ۸ كروکذم نوناق

 ۱۱۳۳ را 02 داد لوس قدرا یا تارا

 هدهجرد دعاسم همهف ینسهانکشقح تبهام كلعف یرلکدتا عاشا < ید رلقجوح

 نامل ا هفامعم . رازالوا لوئسم هسرلردبا تابنا یبراقدلوا كلام هتسهصاخ كارداو زىم

 كنسهب رظل هیدانسا تىلباق دوخایو یاذ روصق هک کیدا هراتعارظن تھج وش < فوناقعضاو

 « هرزوا یتیدنل وا ضرع اصف ید هملوا و داحتا ساسا ه هق وقح تىل وسم

 . ردشعا ثاعسا ندنسما نامطت هدایز اهد یاباجحما كساقح و هموم عفانم كە رظنوب

 « هدلاوحا ینیدلوا لصوم هجمات رباغم هتیناقح و تلدعم كنهروک ذم ٌهیرظن هلع ءان

 رقف «ريغصر ىنغ الثم . یدزامهلوا زوجت لباق یسماملا هرامعا رظن كسناقح تاباحما

 ًقوقح هلربغص «هدنروص یکیدتیا فالتا ینلامرب ندیا لیکشت ینسهاکی تورت كن ەسمیكر
 . یدبا یفانم هلکلاب هتنناقح «یسلدما اقلا هتلافس كنهسمکلوا « هلسهنام ینیدلوا لوئسم

 تیلوئسم نالوا دنتسم هنساسایناذ روصق « هدنسهحشال كلبا كنسیندم نوناق نالآ هفامعم

 یساسا ییلوئسم مدع كنفلکم ریغ « هلیدصقم كمهعا لالخا یتدحو كنسهرظن هقوقح
 هسیا نویسبموق یجنکیا نالیدبا رومأم هقفدن ینهحال روک ذم . یدشمهلدبا لیدعت

 ا ا ید ورق اک یا ف نالوارادس ا ناخ هزاول هما ف
 «هروک هفیلکتیجن رب [۱] یدیا دنتسمریغ هبیرظن ساسارب ینعی یملع ربغ یرکیدو یملع
 دلو كلاعفا نالوا نورقم هروصق « نوجا نات ی راماش» هدعاجا لاح كرلناسنا

 <« دصقم ندر وصف یهدنوو ربلک مزال یرالوا نماض هدهقلطم تروص یررض یحعمدا

[\] Archivio giuridico vol. 53, fas. 34 ٩۵۸۱611168 page 388, ۰ 



 17۱۲۳ ۲ ثاناضو هبقوقحو تیلوئسم

 هدنروصو .ردلک دیاذروصق نالوادن اعهلعاف هسقو نولوایلعف روصق نالوا كم د ط ون صهلعف

 ندنتلوئسم كلعاف هسفو بولوا یسهقوقح هج كلعف رب نورقم هروصق « نامض مکح
 یررض « هدنروص یرلکدتبا عاقا لمفر, لیقو «نیناجم و رافص هدلاحوش . ردلکد یشان
 ندا دلو قایض مکح هدعالاسه هاتهج قلوا نورقم هروصق ارز . رارولوا نماض

 ریفصرب الثم . روسلوا قالطا یسءرظن نامض ههیرظن یهدیابوب ؛ راردلعاف كلعفرب
 هداج را لوک ر ورا هک و تست هنع زفو قیر هد توفا سکوت را

 ردقو یسیاذ روصق - هلبراستعا كمهمهدیا فشک ینسهرضم اتن كنلعف ققای شت
 قمالوا نماض یررضو لوئسم هروک هتسهرظن هدانسا تلباقو یاذ روصق هلعءان و

 لک روف ر داتعمر «یتیفک یا شتآ هداوه رب یلراکزور هکردقوش ؟ رلک مزال

 ینعی . رولوا نامض مزلتسم هدمالاسف هع احا « یسهرظن ناض » «هلتهج ییدشا

 هقوقح جین ر طوب هنلعف قفا شت | هداوهر, یلراک زور « ناض مکح هدنروصوب
 ندناحاضیا و . رولوا نماض یررض هاتسح قعلو ىلعاف كلعفوا درع ید ربغص هلغلوا

 . ردنع ناه تكتسهرظن تّلع ءینهبرظن ناض نالوآ هنع توحم «هزون سبیل ا

 نتن كزرض نالوا لوضع كلعفر یناهیم هحنساضتفا یسهرظن تبلع هک هلبا قرفوش

 نالوا ناض بجوم نوجا یعاف هروک هنسهبرظن « نامض » هدلاح ینیدلوا دناع هسنلعاف

 رب كن مک نواف ناسا ۶ رد س یلوقا نوا ( اف وصف ) هر

 كنسهبرظن « یاذ روصق » ًانوناق «نوسیموق ینکیا نالوا رومأم هققدت ینسهحمال
 ناموا راکنا لباق یسهقوقح تیم « هلسهلسو یتیدلو ررقم ارب یذاخنا ساسا

 . یدتا در ینلکت نالوا راد هللوق كنسهرظن « نایض» رک اتا

 هدهسیا شلوا لوبق یساسا « یئاذ روصق » ًانوناق ردقهنره <« هروک هفلکت ینکیا

 چیه « یلئاسم تاناض هدلاوحا نالوا ققح یکیدتنا هدر یتیناقح « كروک ذم ساسا

 اصتقا كعا لح هدنروص كج دیا نمات ییناقح ن کما دانتسا ههقوقح ةیرظن رب

 یررض یرلکدتبا عاقا « هلیبس قهلوب تور بحاص « نیناجو رافص هلع ءانب . ردیا
 هن رایدنک كعقاو ررض < هدنروضییدزوک تش اک یاضتقم :یرالوا یماض اف ابو اطاک

 نناح « قرلوا هقالخ كنهرظن یاد روصق هفامعم . ریلک مزال یسلریدتبا نیمضت

 دانتسا هنسهظحالم یتبمطت كتناقح « یبهدام یرلال وط فلکم هليا نامض كراذصو
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 ییطت كمکح ینیع یخد هدهرتاس لاوحا یشیدلوا دراو كنهظحالموب هلتهج یکیدل ریدتبا
 فالوط ندنسهعا نیم یرایتاذ روصق هدبولوا فلکم ًاعبط ال و یجهلک مزال
 ۱ ام یر یرکدسا عاقا ین دكصاخشا نالوا رک رارق یراتلوُئسم مدع

 «ریار هلقلوا كلام هبهداراو ك ذولقع اساسا هقبق-|یف ". یدنل وانایم رد یعوزلیراهل وط

 روصق رب هیلع ءانبو ییدمهدیا فشک یتسهرض» اتن كلعف یکیدهلشیا هلیسهقلاس اطخ رب
 فلکم هبا نیمضت یررض ییدتا عاقا ید تن سم و :نالوا تان شدلوا یاد

 عضو هدامرپ هلیوش هدباب و نوسیموق یجنکیا هلبسوب . یدیا ندتلدعم مزاول ی وط
 مدع هلسس روصق نادقف طقفو ردبا باکترا یلدم مرج رب ًانوناق هک کیه ۰: یدتسا

 موکح هنایزو ررض « هدنروص ییداروک تیناقح قفاوم « هسرولوا رک ر ارق یبلوئسم
 ۰ لس هنوط

 سد را اذم نيح هدنسلحم تار دو تانسهشال یسدم نوناق نالآ رک ذلارام

 ا نا روصق نالوا دا سا اوافق « هروک دم هدام
 انا مولا هتبرب كنا و یدلدبا لوف ءا هنسهملاطم یجهربو لح هتساطعا ید مکح

 هدهروک ذمهدام .یدنلوا هماقا یتوناق نتم ندبالیکشت ینسهدام یجت ۸۲٩ كنسندم نوناق

 فلکم هلتراظن هن رابدنک «هررض کیدا دلو كلاعفا نالوا رداص ندراغص ايو ناناحم »

 هصاخابو هرضاح لاوحاو طثارشو ینیدالوا نکم یلریدتا نیمضت هصاخشا نالوا

 یاضتقمیرلل وط فلکم هلاتانمضت كنیرایدنک « هاب راتعا یرلهلباقتم تعضو كنفرط

 هدنرومقفاوم هنر عامحا تعضو ككرلنا « یسهدامیساطعا تانمضو ینیدلوا تیناقح
 كعقاو ررض « هدنروص ییدمرو للخ هقافنا فاحو ندیا بتر هرانآ و هتیرهشافا

 نوناق ناملا ینمی ۰ ردررح هيد « روللوا افیتسا ندنراهیناذ لاوما مق ایو ًاماع یلدب
 راک فالوط ندهعورشم ربع لاعفا نالوا رداص ندرافصو نیناحم « هحنس دم

 رقم اک اا ماست نالوا فام هلراظت
 یر اتراظن ٌةفبظو دوخایو یرلکدتبا ارجا حم ینراتراظن ٌةفظو « مروک ذم صاخشا

 لوئسمهسراردا تابا ینغجهلوا یرورض یدحت كررض یخد هدلاح یرالوا شما اا

 هنسرایدنک یک یصوو یو «ارظن هنیراقدلوا لوئسم اعطا رافصو نیناحم هشیا . رازالوا

 كعقاو ررض « هدنروص یرلکدتسا یربت ندتلوئسم ید صاخشا نالو فلکم هل راظل

 « فوق عضاو نالا هدزوا كمهمر و نادم هتساقا هدنسهدهع كررضتم صخش اما



 دم تاناضو هبقوقح تبل وئسم

 ءیعاکح دیر وص ینیدلوا تناقح یاضتقم یک دیا یک اینق یو ًاماع هنلعاف هاو رض
 نوجا یریدقت كتبناقح باجما هکردقوش ردشملق نوذأم كما مکح هنساطعا تانیمضت

 نانو کود صاج لاوخاو طلا ربث ۶« یار . عرش سا ینا مو

 كرفص دوخایو یسالوا بولوا نورقم هشحاف یاطخر ایو هرارضا دصق كلعف « دصقم

 ییدملوا نولوا قوسم یروصق كررضتم صخش دوخای و شیشالقاب هتسهرود تلوئسم

 ریقف * ررضتم صخش ینمی .ردیراهلام "هباقتم تیعضو كنیفرط « یبجنکیا . ردیراهدام
 لو .نایاس ار ردم ین امام کز یو ور

 اونا دوخایو ینجهلاراط یتشیعم ندنزوب یساطعا تانمضت روم كلذک . ضهلیروک
 هدنروض وب هسردیا نا ی لاف زجاع ندهشطا یاسک نالوا بجاو ترزوا یمهقف

 . ردشمهلروک تادعمقفاوم ی وط روبجهنیمضت یررض كريفص نابلوا لوئسم ًاعبطیخد
 یجند كنونافو [۱] رددوجوم هدعاق ر لئاع اکو ید هدنبندم نوناق هرج وسا

 یرلل وطموکح هنانمضآ یالوط ندررض یرلکدتا عاها كنب رصاق « هجنحوم یسهدام

 .ربایب هدیامکح هننیمضت اسف ایو ًاماع كررض « ماکح هدنروصینیدلوا ندنناباجا كتیناقح

 اک ۳ هلکملد ٤ ہد ر و ییدلوا ندا اتاق ا ز و

 ندنکیدلرتسوک اساسا نالوا راد ت راف كتناقح یکینیدلوا راک نا ا
 ر و و ا تاباخا 6

 یغیدنلوبدتاسم كنسهبرظن هقوقح تللوئسم هرزوایغیدلوا ناتسمندهفلاس تالیصم
 ساسا هرخ الاب « نکیا .دکلدبا یطت یرالوا قلطم یر ندهوا « یساسا یاذ زوصق
 سح موزا هللیدعت هدنقح هعوربشم ريغ لاعفا نالوا رداص ندرافص و نیناحم كروک ذم

 « یلاذ روصق » یسلرتسوک لوبق یاج هنسهبرظن تیلع هدهعانص داوم كلذک و یهو"
 . ردهدتیهام ر كجهروشود هبه ینتقفاوم هبهرضاح تاحاتحاو هتیئاقح ناجا كنساسا

 ندننیدللوا عضو هرزواقلوا رادمهنیمطت یتاحاتحا كتمحر « هقوقحدعاوق اساسا

 وا هنر قرهلوا كر ناه هدنروص ییدمهدبا نيمطت یدیدج جاتحا هقوقح ةهدعاقرب

 . ردبا ادب ترورض ییضوو داجا هقوقح ٌ؛دعاق رکید قج هلوا رادم ه هلازا یحایتحا
 تالوحت نالک هلوصح هدنسارجا زرط كميانص «هدنلئاوا لرصع یجنزوقطنوا مک هتن

[1] Virgile Rossel page 90. 
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 قاسشاسا * یاد روصق » یغیدنل وینت ردق هتقووا كنهقوقح تلوئسم «همظع تاقرو

 ناه كميانص « هقبقایف ۰ یدراقح هیهاظ یتکلزستافک یهدنقطت هدهععانص داوم
 روک ذم ؛ یدلوا اق هنماقم وزاب وق « رلهنک ام مسج تیاغ نانلوا داجا هدنسهمشیه

 وشا «كنهلمع رار هلقلوا فقوتم هرصبو تقد هداعلاقوف یلامعتسا كناوداو راهنک ام

 اضقب < هلساتت یزاداهعا طرف نالوا هتنزاهتسراع یهدنضوصخ تروا یاقداو نلهتکءام
 اطخ و رو صق رب یزج دلا « هلع ندشج هلوا یمط ىرلار ندلا یطاتخا و زدن

 هدربدقتوب . رایدلاق ضورعم هنسکلې كما عياض یراوصعر ایو قلوا فلت هدنسهحش

 ندیر وصف كد هل ¿< یرلهدام تحورحم ابو تافو « هلك مزال یبطت كسه رظن ره

 تافو « هقشب ندیو . ید خدا هتهط وم كنحاص هه راف هاتسح كعا تاعن

 هقراف - یک ینیدلوا هدنلاح یملوا بیعم كن هبعانص تالا - یراتفک تیحورحم ایو
 عبطلابهلمع رکید نانلوب یرادهاش كنهعقو « هدنروص یکیدتیا تأشن ندنروصق كنیحاص
 ااو نشود حورحم هدلم یاننا « هلتهح یرلکحهمهدا تداهش یادا هنپلع نوراب

 یراکجهدا لمحمیقاو راسخ كرهمهدیا تانا یروصق كن ران ورتاب «كن هلم نانلطقس

 ناسانشقوقح نالا هراتعا رظن ینغیدلوا قیفوت لباق هلتلدعم همزال كلاحو .یدبا یہد

 ندهلحو .رلیدایود هسداحاهبف وقح تایرظن یی كج هلم ء دیا نیمأت ینعفانمو قوقح كەلم

 كعدوم و یتیدلوا هعیدو ر هدد كنوراب « كهم یراضعثت نداساشقوقح یقرهلوا

 یسشود حورجایو فلت كنملمع هلتهج ینیدلوا ترابع ندهداعا الاس یهمیدو یسهیجو

 تانمضت هدلاحیه « ندنفج هلوا كعد شم هما اغا یهروک ذم هجو « نورتاپ هدنلاح

 یتهج ر رکد هلوق ًاقوقح كنسهبرظن همیدووب .رایدتبا نابمرد ینفج هلوا روبحم هنساطعا
 ؛ زامهنلوا دع عدوتسم هد مه هعیدو مه هدنامز ینیع « هل ارز . یدیا یهاظ ینیدلوا

 رایدروس یرلیا یتسهرظن راما « ناسانشفوقح ضعب رکید یک ۹۵1:6/عاهلاع هلبسو

 رددوحوم راجما دقع ر ا هاتیح كمما راجا ی « هلم هکر لیدید و

 سه دور كربجا 6 لکد E كب رحا زكلاي دات هروب نه دقع هسا ۳

 هدلمع یاننآ هلمع « هابس و 6 ردبا هدهغرد یغد ییذاختا كربیادت نالوا مداخ هنیمأت

 هتساطعا تانمضت هلبراتعاقلوا نماض ینتمالس كن هم «نورتاب هسرولوا راتفرک هیاضق رب

 دقع كنورتاب ارز . ردراکشا ینیدلوا یر یقوقح ید كيهیرظن وشا . ردروبحم

 هعباقو تققح یساعدا ییدتبا دهعت ًانمض ایو "ةحارص ینتمالس نیمأت كنم هليا راجما
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 هبدلمع كنورتاپ « كناسانشق وقح رک ذلافنآ ۰ ردترابع ندهضرف رب یروق « قباطم ربع
 هام یاننا « یراترغ یهدنصوصخ كم رسا دانتسا هدقع رب ینتلوئسم نالوا یشراق

 یبدغا بودبا دلو ندنروصق كیورتاپ كانیرلهدام تبحورج ايو فلت نالوعوقو
 هققلاق . یدرویدبا ثاعسنا ندنسوزرا كم ها لیمح هیهلمع ینهنیب فلک « هدنسهلئسم

 ندهبدقع ربغ تیاوئسم ییههدقع تیلوئسم « هرزوا ینیدنلوا ضرع هبسانلاب یخد هوا

 نوجا ینلوا تیلوئسم بجوم یمافبا مدع كدهعت « هکردوش تهج ندیا قیرفت هج واشاب
 روح هنابنا یروصق كدهعتم « هلدهعتم هدهسيا طرش قملوب یبهایح ایو روصق كدهعتم

 اضا یندهمت یالوط ندنساطخ كهلدهعت ايو ندربحم ببس «دهعتم سکعلاب تولوا
 ال و تم %0 ا هفلک هسیا دم دفع ربغ تللوئسُم : ردفلکم ءایا تانا یتکیدمهدیا

 . ردمجار هفرط ندیا اعدا یفیدئوا عاقا كعورشم ربغ لعف نالوا

 قع وط هتشنواو ند روح تاسا یروصف كیورتاب ینهلمع « ناسانشق وقح هتشيا

 « تلع» تا لا هرکص ندکدتا فرص هبنهذ E مظع هجو «هللدصقم
 داحلا ینسەرظن « راسخ دلوتم ندهعاص تاششن » نالوا كعد یسهحش ر كنسهب رظل

 ىد ررض ینیدایغوا LS 2 E Oa «هروک ه هب رظن وتشا . رایدتا

 ادو ورک کک د رضا لاح تمیانضا م روصق هما ید ها تا یتق

 «یعانصتبشت» نالوبعوقو «روک ذم ررضو كلروک ندهیبط روما « هیرابتعایسهبنارجا
 هدعاق درک هع تمارغ» یدعا .رلکمرال كلدا دع ندهرورض جتن دلوتم ند

 ندنکج هلک زال قلوب عجار اک |یخ د یترضم هسیا دناع همیک یف كئیشر, هجنیجوم یس هلداع
 لمع یرلررض نوتب كنهسوموا «كنورتاپ نالوا دیفتسمندکمتلشیا هعاص هه وو
 هنورتاب هدینیمضت كلررض ینیداروااسف هدلمع ی ءهلبسو .ردتلدعمقفاومیسما
 هققل این .رد هاظینیدل وا یس هحیت رب كنسهبرظن «تیلع» كنسهبرظن «راخهوشا .رددباع

 شهدم «روصق قافوا كا نالک هعوقو هدنلامعتسا صا كرلهنک ام نالناللوق هدعیانصموبلا

 لراهنک ام ءاضق نالک هعوقو هدهعاص تاسسوم هلتهج و . را رو تببس هراضق
 یسهرظا تباع یدعا . ربلک مزال قعلوا دع ندنسهرورض جات كس رل ەر ضم تنهام

 كروکذم لاتحا هسرونلوب هدلعف رب كجهدیا دلو ینلاتحا ررض رب هسکرب هجنجوم
 قوجر یسلتلشیا یخدنورتاپ هلبیسو . رولوانماض یررض نالک هلوصح هدنلاح یققح
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 . ردروبج هنمضت یخد یراررض نالک هلوصح هدنردقت یتقح كناکماوب

 تل وتتشههدر ر هر وک هنخیدلوان راسم ا و تانماک گام انار دما نونا

 وشا طقف . رددنتسم هنساسا « تسلع » نانلوا ے رشت اف | یتیحام <« یسه رظن هقوقح

 تاحاضیا ضعب نوجا | ,قح ینسهیقیطت طلارشو روص یهدزب كساسا
 هک هوس. درا جابتحا هب هب هم دقتم

 ییاونع « تاباض » هدههقف تک ¢ ماکحا نالوا اا هب هب دّقع ريغ تلوتسم هد

 ینیدلوا دنتسم كن رود نه ماکحا .ردحردنم هدنرللصف «فالتا» كهل وهدراباب و

 هسفن هلرکید د .,ددنع كناساسا دلو نم كنایانج ماکحا مومعلالع « دعاوق
 هسیامزاتسمیازج E E «هعو رشم رغ لاعفا نال وا باکترا یشراق هباضعا ایو
 .رولوا ناضبج ومقرهلوا هدنتح طو رش ینعیخد هعورشمریغ لاعفانانلوا عاق ا ىشراقەلام

 رضنانلوا ثار اهلاوما یکی یدل هنل وا عاقبا 1 ایست ایو اسلم نال وامزاتسم ید ت

 هشلوارداص ندنونجایو ربغص «یلعف لتق كلذك .ريلبهنلوا عاقما ًابست ايو ةرشابم یخد
 كنا هنس هستبا فالتا ینلام كرخا نونج ایو رغص یک ییدلک مزال ندللام یدنک تید
 . لک مزال فا تلالام

 یياره یلدا ملا هدعاوق ینع كایانح اس هلب اتاز واح نال وا عاقا یراق هلام

 «یصخشقح نالواراجود هضرعت یدعا .ردشان ندنسهلو لخ ین یصخش قح رر كلاعف |ع ون

 یلیصحش قح رر هدزب ادهعم . رولوا قلعتم هض رع دوخایو هباضعا ايو هش ايو هلام اب

 ار هل هراتعا رظن یخد یررض نالوا ههماع كب هعورشم ربع لاعفا یک و نالوا لح

 هدننروصدح هش الثم .ردشلروس ناعت تارات هر ا هنمات هموم قوقح هدلاوحاضمل

 ندا داتعا ینلتق ناسنا هلنروصو « ءدلاح یفیدلوا مزاتسم ید زکلای لتق نانلوا عاقا

 یعرشدحر هدنقح كلذک .رولوا عورشمو ا ی تق و یار تبهتسمک

 لاعفا نالیروک هبزحم نایاش هلبرابتعا یسعا لالخا یییعومع شیاسا یار e ناعم

 تیوقع مزاتسم اعرش 2 20 ق 7 ت قح وو .رونلوا ارجا ر رعت
 . ردشفلوا نیصت تازاحم هدازج نوناق هدنقح لاعفا

 نالوا كرتشم هد هراس تایانج هلبا لاعفا ع ورشم ربع نالوا عاا یشراق هلام

 : رووا مشرمشت رز هجورب تاساسا
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 ..ردیلانوا عونم :اعرش نوجما كمليبهلوا نایض بجومو عوربشم ريغ ؛ لعفرب الوا
 ناس سار وش ندنلق دارطتسا . رول وا قالطا « تانج » هلعف نالوا عونع اعرش

 كنبرببعت ع ورمشمربع لعف یرلکدتبا هدافا هلیرمصت « 6اا» كرازمسنارف هکردبا اضتقاكعا

 الصا « یریعت « مرج » نالوا دزنبز مویلا هلعانب . ردیسهلک « تیانج » یلباقم یهدزب
 . ردندنسهاح تاحالطصا ندیا ررق شلک اب

 تروص ًاعرش كلعف وا نوا یسلوا ناض بجومو عورمشم ريغ كلعفر
 ساسالاسا هدهنازج داوم «هکرویلیشالک | هدندنکیدلکمزال یسلوا شلدیایه هدهرص

 نوناق هقو بولوا هعرش ٌهدعاق رب الصا « یسهدعاق « زامهلوا ازج زسنوناق » نالوا

 كن هدرف تیرح «ییضو دصقم كم هدعاق و . ردلکد شفلوا ساقا ندایوروا یک ارج

 تعجایمهنوناق یتفیدلوالوئسم ندلاعفا یکه ن هسمکر هقق اف .ردکعانیمأت ینسوصم
 ندعاقبا لاق نالوا حرصم هدنوناق « هکردللالوا اعا ینرادنقاكملسهیالک | كرهدیا
 یمکع +6: نویلندشا تعز نودا لیسیدنک سا رج اف نالفا حرصم هدنوناقو تبناحم

 یسوقروق قلوا تابقعت راجود نآ یهیالوط ندلعفرب ییدمهلسب ینتبعورشممدع هدرردقت
 یسهدیاف ید هدهلام تانایض كنءهدعاق روکذم .رولوا عنام هنلامعتسا هحتسب مس كنتیرح

 مس هل عده« لوتسم» اقوقع یالوط ندلاعفا یک هن راناسنا ارز .ردلکد راکنا لباق

 رووا لاک ار وداهی همتا تو ر یک ی اتلاف
 تانجو نالبدا یہ ہدەص وصح تر وص ارش هدز «هرزوا یییدنلوا ناس هدیراقو

 ریل هدناقلعتهنضرع ابو هللامایو هنساضعا ايو هنسفن كن انا قح | هعو رشمرىغلاعفانانل وادع
 كناسناالثم وزامهل وا لیمشت هله رطساق « هعورمشمریغ لاعفاکهدنج راخ كن نایضمکحو
 نالیدبا منم عرش کلذک ۰ رد لیکعت تیاصت هرم اف یالوا عاقا یشراق هنتحع

 دیقم هلاطورش لع قحنا «هرونم لاعفا هسیا دقم هللا طورش کم عوف كلاعفا

 نالوا صوصنم یا لاعفا نالوا یعاد یررض هتشيا . ریلس هل وا و یلاض قرەلوا

 هلتهج ییدتا مازاتسا یا ضو لیکشت تیانج دت راو تاد نالوا وک هدلاوحا
 کیدتیا دللوت - هلتروص رب یناهیه - كلعف رب هرزوا ینج هللوا حاضیا ًالیصفت هدینآ
 .ردلکد دوجوم هموم هدعاقرب راد هنغیدلوا مزاتسم یاض قالطالالع كنللام ررض

 « هروک هبهجیتن نالوا جارختسا ندنسهمومع تيه كماکحا قلعتم هتانامض : انا
 كرلبلابوروا بودیا ذاا ساسا ینسهرظنتلع «هدنسهدام هقوقح تلوئسم زی دمنوناق
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 ناهض مکح هدزب هلع هام . ردشمالآ هرابتعارظن یتساسا « هیدانسا تیلباقو یلاذ روصق »

 كم عاشا ىنتيلع كررضرب عورشمربغ ینیدلوا راجود كرخا نوجا كملي هديا بتر
 لاردا نالوا رادم هفثک یتسهرضم اتنو تیهام كنلعف « كلعاف هسقود بودیا تا

 یا ایا ام را تنونح ابو ر مکه رای طرف کای هما و
 ۱۱۳ ام اتم طالب نوت ردتایمضت دک ور
 هروصق «یلعفندیا دلو یررض كسسم ایورشام «قرهلوا ندنناقطت لہ ڭى هدعاق وب

 یا ناب یوا كنم دنک هد بولوایلم كلربغ «هسمک رب الثم .ردلکد طرشقلوانورقم
 یراود و رک ذم <«صخش وا هدنروصییدتیا ما هصخش رب رکید نسا وق كرەلد یراودر

 [۱] ۰ دولوا نماض رار هلقمالوا رصقم هلا افا یا كلرهدیا نظ دماغ هب هتك لوا
 ردلکد حح عقاو ما نوجا ینیدلوا یالو قح هدنرزوا رومأم كرما ارز

 كعو رشم ریغلعف ییدتبا عاما ءانب هما كرومأم هسیا راو یتالو قحلما هکردقوش
 هاتهح قلوا حی صا هدر دق وت هکنوح .رولوا دیاع ا یسهفطو نامضت یر رض

 یلرکرور هلا كتسردپ «رعغص الثم ا اعا تاذلاب ىلعف نالوا ا 2

 ار وفا ی ا دارا نالا ی یدک هداوهم

 . ردنا بتر هردب « ناض هسرو تببس هنسعای كلام كرخا كرەدىا

 رک ۰ 0 ا لوسم اس ( ررض لیا راک و عدم نواف لصاعا

 هدزب هلببسوب و رولوا نماض یررض « هکرد هلتهج قلوب یلعاف كلعف نالوا یتلع كررض
 كلعفرب و ارز . ردلکد E یرحل « هفوقح تلونسم »
 كنءداراو عو لقع نالوا فلکت رادم هدو هکردسملسهللوا دانسا هلعا ًافالخا
 . ردکاق هاشدوجوم

 طنارشو روص كنهروکذم هبرظن هجنلک ها یقیطت تفک هدر كنسهبرظن لع

 هاو یاس ا یا و وإ 1 و ت شا
 سم نا تاک ا راو نیا ةد لوا م و ام 6 یکیا
 . رونلوا تفاضا هرشام ناض م E ah ممتح

 یی نربتک هلوصح هبیرغوط ندیرغوط یررض « ترشابم هرزوا ینیدلوا مولعم
 . زمانایرح هدیز رطیعاه العفر اقلطم «ترشانم .ردلعف نالوایمهملقع تلع كر رضىنعي

 ۱۰۷ هنیحم نیلوصفلاعماج (۱)



 1۷۱ تاتاضو هقوقح تیل وسم

 .رددوج ومترشامیخدهدنسع | ساع هللام یو یدوج و لرخ |صخش «كنسدوج و كلعاف

 صخشرب رکیدنکیا هدمون لاح هسمیکر ب مک هتن . یکی نیدلوا ہدلق نالوایراج هنسارح اطخ
 یعفرب كنهسکوا هدارو ردقهنره .ربلک مزال تید هشافلتیمخشوامدبولقس هترزوا

 عقاو فلت «نوجاکیدتاساع هلیدوج و كصخت رکید یدوج و كنا هدهسیالکد دوجوم

 باست .ردکا عاقنایهنسانریتک هلوصحیررض «هسیاببست .رول وایسهجیت ترشابم هنب
 .ردبا دیلوت یاکمالوصح ككررض حنا بوصتک هلوصح هدلاحیه یررض یک رشام

 یی لوا تفلت ار هنود ناوک ر رخ هیاروا هدنودبا رفع وزب هدهاعقیرط هکر الثم

 یفاکماویو ردیسهنکم ةجیتلر لکد یسهرورض هجا كنیرفح وق «ییفیک فلت هدنروص
 «ترشابم لصاماو .زلک هعوقو ررض هکدهایدح بسر زکید كجءرتک هلعف ندموق
 ..ردشلع كررض ناکما ها بس ر

 هد بست هایاترشابم « هسرولوا قج هلقاب هنیراهدافا زرط كنهدعاق کیا رکذلارام

 كملي هلو بج وم ناهض ترشابم « هکهلوش . ریلی هل وا نظ ینیدلوا دوجوم قرفرب امکح
 .ردطر شكا نارتقا هدمعت هدلحره «ببست هدلاحییدلک مزالقلوا دنتسم ءدمعت نوجا

 هدنسانعم یدعت یسهلک « دمعت » جردنم هدراهدام روک ذم « هرزوا یتیدلوا مولعم
 نوجمایسلوا نماض كبستم هکردوش یدافم كنهدعاق ییا وشا هلع ءان . ردشلاللوق

 هدنسلوا ناض بجوم كترشام هکولاح ؛ ردمزال یسهلشیا قرهلوا زىسقح یبست لعف
 . ردلکد له یدعت

 هلتهج یی لادن ازواج یسهنعم دودح كقح یخد هدارو نولوا كعد زواح « یدعت
 . ردقلد یدعت هغلرسقح

 امکح هدننب ببست هللاترشابم «هسیا هدنروص یفیدنلوا ققدت یحم نمهیندم ماکحا
 یردوجوم كندعت یندهدنرشام ینعی یییدلوا یتبقح كفرف نالوا اعداینیدلوا دوج وم

 « هدزوا ینیدلوا ناتسم ندناحاضیا نالیر و افا عقلا یا رولوا نایاع ینیدلوا طرش
 ان ون و را مه نوجا كملس هل وا شلدا زواج هنقح ها رسا شعب قلوا دوج وم یدعت

 . ردلاماملو دنتسم هیوناق قحر « عقاو لمف هد م یلالوا شلدا لالخا یتح ناعم

 رواج هنقح كرخا هدتققح « هدیروص ینیدلوا یلقح « لعف ندبا دلو ررضرب هلببسوب
 ترشابم لعف هلع ءان .رولوا شلو دقم هلقح كلعاف «قح كرا كلب بولوا شلدا

 ر الثم . لک مزالناض اعطق هسرولوا شمال وب يدعت هدروک ام لمف هل روصو و رولوایلقح
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 هعفادم ینلامرپ نابلوا نود ندنتمیق شوک مهرد نوا دوخایو یس عا وا یتسف مجیک
 هعفادم هل.سو و [1] ۰ گومز تید ایو صاصق هتسیدنک هسردا لتق یرخا نوجا

 .رلافهدتیواوا ی.انوا نامضتلابجاو هلررض نانلوا تاربا هنلام هلرخا هدنتمنض هعورمشم
 لعف هدواهکردراو لعفر نالوا بجومینمضت كررض طقفو نانلوانظ دناسم هقح

 ال رد صخسس نارا نغورفم هتسکله قلوا فلت ندقلجا+ الثم + ردیرارطضا

 لاح ینیدلوا راحود كنهسمک لوا ارز . رلک مزال نامض هشا لک | هدبولح ینکعا
 لعق لک او ذخا هلتهج ینیدفلو رادلخدم « روک ذم صخش هدللوصح تفک كترورض

 یخد ءدلاعفا یرارطضا هلئسو ء دلا لکشت ینوناق قحرب هدهسیا نورقم هرذع

 یسهلک هدعاق 6 زا لاطبا ینمح كربع رارطضا » و . رددوجوم یدمآو قح لالخا

 هدننب ببست هليا ترشام ندنرظن ُهطقن یلوصح تفک كنبدعت هیفامعم .ردیادیبأت قوب
 ِ هکهلوش « ردراو قرفر یعط تباغ

 هجش و قرافم ع نال ك ام لعف ءیسلوا لتخم كرفلا قح هدنرشام

 یتعی «ردیاتیارس هدههرشابم لعف عطلاب قلزمقح یهدهجش «هلتهج ینیدلوا یسههرورض
 اما . رولوا شما عاقا لعفرب زمسقح اقلطم ء هسمیک ندا لالخا ینقح كرخا "ةرشام

 كن هسک نالوا ررضت» ندنوب هشماعاقا ءانب هبینولاق قحر ی رشام لمف «هسمکر
 . ردلکد دوجوم یدعت « هلتهج ینیدلوا شلدا لالخا یقح

 عاها ایست « هاتهج ییرتا دلوت یتاکما ررض قجا <« بستم ؛ هجنلک هبستم
 یسهجش رب یرورض كالعفوا « عورشم ریغ ررض نالوا لصاح هدنسهحش لعف نانلوا
 یدّوم یننازسقح ید كست لف اقلطم « قلزسقح یهدهحش هلع ءاسو زامهللوا دع

 و الثم . بلک مزال قعلو حا هد الا شفا ء بیست لوف فالوط ندنوو زالوا

 بوشود اوج دلار اه ولق رب ییدتنا رفح الا یاو ندا الخهدماع قیرط"كنهشک
 یسلوا لت كنسلام قح «هلس روص لت كنساوح «كتسخش وا هد روص یتیدلوا فلت

 هدرعالاسفت «یلعف یرفح وق « ندشیدلوا یسبرورض جی رب كنسرفح وق «یینک
 . ردشلک مزال قماعلو نورقم هتنذا كرمال لو یی قلوا زسقح

 رح هدنناذ دح « لعف يدار . رولوا هتروص یيا ینلزقح كبست لعف

 لر کات هک وب الثم . روللو 4 یتیهام رب لح یرغلاقح ینعی رولوا

 یمهدام ىج ۱۱۹۲ كنهلحمو هلادعلارایعم ۱1



 1۷۳ ۳ تانایضو هبقوقح تىل وئسم

 ساكس .لالخا کلم قحا:كیهتسکر كما ارتش وقف نر تو
 یرغلاقح ینعل زرسقح هدنناذدح < یسحنکیا .ردبا لکشت لعفر رمقح هد مالا سفن

 حرص یج ر 6 لعق ر یدعا . زالوا دنتسم هده یلوناق قح ر رار هلقمالوا لح

 نالواحام هدنناذ دح هتشيا . رولوا حام هقدملوا منم ًانوناق هلیب هسلوا دنتسم هبینوناق
 هداروب .رولوا زسقح هسرولوا نراقم هروصق رب ایو هرارضا دصق رکا « لعفر لسق و
 قلعت هلعف لکد هلعاف هرزوا ینیدنلوا ضرع هوا « دصقم ندروصق نالواتح ع وضوم

 طرش ی واذا اا لباق هنلعاف كام نمنع فاد روض هدز نوح ,ردراوصق ندا
 هدرف « هداوه ر یراک زور كنهسمک رب اللثم . یدشعلوا نام هدهت وا ینیدلوا

 هسمِکو هسلواببس هنسعاي كنساشانالو هدراوجوا لرخا كرهدبا عسوت شت ینیدقای

 زسقح هلیرابتعاقلوا ندننایلح كتبرح «یلعف قاي شتا هدرق ارز .رولوانماضیررض
 هلتهج ییدتا لیکشت زوضف رب دانم...« یھ «هداوه رب لراکزوو» مهسا لک
 < روصق هدزب ردنا جات یساروش ۰ ردشلوا زسقح هللا رابتعاو « روک ذم لعف

 تیهامر عورشمریغو زبقح تلعفر نالواحابم هدنناذ دح هکلب بولوایطرش كناض
 . ردفاک یدوجوم كنبدعت هدلعف نالوا نامض بجوم ارز .ردطرشكنشاباستک |

 هل هسلوا نراقم هروصق «هسشٌهلواعاقاقرهلوا زىسقح ًاتاذ بیست لعف رب رک | هیلع ءانب
 . یک كما رفح وق نذا الب .دنکلم ربع . ردنامض مزاتسم

 منا لوق ینسهرظل تلع « هلدصقم هظفاحم یلاوما تمصع اساسا « زم دم نوا

 هدزب یسهبرظن تسلع هدهسیا شماملا هرابتعارظن ینسمالوا بولوا دانسا لباق هنلعاف كلعفو

 عوربشم ربغ نامض مکح «هحنیجوم هروک ذم ۀیرظن هقیقاف .ردلکد یراج هلباومش نوتب
 هنسرللعاف كلاعفا هل اب نرو تیبس هلسییالوط او «یرغوط ندیرغوط هبلام ررض رب
 هک نرو تبسس م ی الوط هنعوقو كرربض رب هدژب هکوبلاح رک مزال كلمما بترت
 یرابتخالعف رب هد فلت هلا بست لعف نوجا كملسهلوا فلكم هبا نامض (ببستم)

 قلوا یراق لف روک ذمیلع هلاررض «.دنلاح ےک ارز رل یاعلی
 ییدلروک هدنایانلاو تایدلاباتک الثم ۰ رونلوا دع عطقنم « یتیبس كيبست لمف هلیرابتعا
 قرض لاحرد ةحاس الب « هسکوا هدبودیا اقلا هزکد یهسک رب مدا رب « هرزوا
 قرغ هرکص ندکدزو تدم رب « هسک درک ذم طقف . رک مزال تید همدا وا هسلوا

 ینسیدنک «هلیب هسلوا قغ ءرکص ندکدزو هسک لوا هکوب لاح . زلک مزال تید هسلوا
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 مزال تيد هدهقلطم تروص <« هلتهج ینیدلوا ا وا « ندا راتفرک هتعضو لک لا

 ءرشابم مکح هدقدلوا عمتحم رشابم هلباببستم » نالوا ع رفتمهلصاوب كلذک . یدیا یللک
 هنلعاف كلعف نالوا یلع كر رض قحا «ررض هحنحوم یسهدعاق € روللوا تفاضا

 .زما بترت نامض هرلنریو تيبس هلسییالوط هلوصح كررض همقو . رول, ریدتبا نیمضآ
 یررض هسیا ترشام « قعلوب هدلعف ر كجهدیا دیلوت یتاکما ررض < بیست اساسا
 كمدا رب هدلاوحا ضعب < ارظن هنفیدلوا ترابع ندکعا عاما هبیرغوط ندیرغوط

 شخ كييست لعف نالوععوقو هوا «یلواقفوم هعاقنا هب یرغوطندیغوط یررضرب
 یتىلع «لعف قارتتا هلو یو تدبر وضو. شما تاشتا ندر ناکعا کیدا

 ندنو و زالوا شما لیکشت تلعر لقتسم هلتهج ینیدلوا كعد شمت | سابتقا ندسشت لعفاسق
 یصخشرب «مدآ رب كلذک .زامهلواتادعم و قطنم قفاوم یم وطیرندنامض كسستم یالوط

 .ریلک مزال صاصق هبهسمکو ا زکلای هستیالتق یصخشوا هسمِک رب رکید بوتوطندنرللوق
 .زابترت همدا وا نابض هسلاجلامرب قراس هدمب كرهدیاقیرط “نارا هقراس «مدا رب اذکو

 تقرس او لتق « یدهسلوا یتواعم مامشنا كببستم « هدنسهفاک كلاوحا و هکوللاح

 تلدعم قفاوم یسلدیا كيرثت هدناض « كببستم ندنفجهلوا شمامهلک هعوقو یرامرج
 هن راب واق ابوروا « هلتهج ییجهسهنلوا بلط ندیشک کیا دحاو قح هکردق وش . رولوا

 بویلریدتبانیمضت ندرب هتسیکیا عبطلابعقاو ررض هدقدلوا عمتحم بیستم هلیارشابم هروک

 هلا نمهقوقح ماکحا یخد هلا راستعا وب . ردیا نایرج هلسلستم تلوئسم هدنرلمرآ
 هلررض رب «هروک ءزعهقوقح ماکحا . ردراو تواف هد یبهبندم نناوق ابوروا
 ر و دا نصر تک بوش رک داو ر روش ییدلوا دنعمآیارش ات لعاف
 ندنفرطناسک ددعتم هللوصح هررض ردق هنره هدنروصو ارظن هتسرلنوناق ابوروا هکولاح

 یررض عونم « لکد یمسق رب كررض یلعف كنبرره ندرانو هدهسیا شلریو تیبس
 لوئسم "الساسم ینعی بلاطم هلعومج كنامض لدب «یریا یریا رانا هلتهج کیدتبا لصاح
 : .رارولوا

 هدنجراخ طأارشو لاوحا نالوا نعم اعرش « هرزوا ینیدناوا ضرع ید هلوا

 نوناق « هلتهج یجهمهلک هدوجو عورشم ريغ لعف ر ناض بجوم یی « تیانج»

 یعومع .رثاد هتنمصت-موزا كررض رب رسقح یناهیه یک ییدلوا هدایوروا .«هدزعدم

 ۱ ۱ 0 0 اا رک اد ردهون)هدعاف
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 نالواماع هسقو بولوا كعد ربلسهلوا هلازاو عفد شحاف ررض رب نالوا هدکمنا ماود

 . زا هدافا ینهوزل ینمضت هدهقاطم تروص كررض ر یناهیه

 رر داوم ندزواج_نالوعوقو.ینراف و ور ر, ند هلاک قوقح یا هک
 . ردعون ییا قوقح ندا قلعت هلام «هرزوا ینیدلوا مولعم . رولوا ن«. صتلابجاو

 رو نالوا همین هنخ قوتحو ندا یک ر ی و ا ی
 هلام ر نالوا کلم كرع يک قم ندهد رفم یوق وب  هدرقم قاری

 هدرفم قوت . یی یر یک لیست یک روم قس
 . زانوا ابو زولوا ضاعا لباق لس یهو را یهلام تفر .دیمالا سا

 یک روم قح ء رولوا ریست هدکژم قوقح هءدرفم قوقح نالوا ضاستعا لب
 یر قحو لسم قح . رووا همست هدرحم قوقح یخد قوقح نالوا صاتعا لباق

 قجناو ندیا بتر هتمذ هکردنوید ايو هيصخش قوقح « هلام قوقح عون یجنکیا . یک
 . ردقوقح نالیا قلعت هلام هلسبالوط

 . یک یقوقح دا هبهراجا لدب كرجومو هعیم نم كمي
 قوقحو كلم قح ىا ندهنیع قوقح رک ذلافن « هروک هنحهیندم ماکحا

 ندنازواجح نالونعوقو یشراف هوا قرت ءدهسیا ناض بوم لالخا »2

  ردطو نمضتلایجاو ررض دلوتم

 هدیروصییدسا فالتا ینلام دوتا ی قرهلوا ندساقطت "هلح كنهدعاق وب

 ییمضت كنلامررض نالوالصاح هایسبیالوط بولوا روح هنمضت ینتمق كلام وا زکلاپ
 روج هنمضتینتمف كن ههتماقحما هافالنا ینسهعتم كلرجان رب ءهسمکر الثم .زعا اضتقا

 راک ارز . ردد یجاو ینمضت كراک ینیدلاق مورح ندزو وب كرجا وا ا

 صاخشآ هلسس قالتا كلام رب كلذک . ردلکد لام زونه هلس هسلوا یت یلوصح

 رگ مدال یت كده ررض یوا را ود ك اتم رام ات
 ترابعندکمتا باطند رج وم «یننیمأت كنناکماعافتنا ندروجأمقحنا «یتحلرجأتسم ارز
 هد هنری یدنسكصخش ر رکید «هسمکرب كلذک . ردندهصخش قوقح هلتهج ینیداوا

 عياض یولطم كرهیعا تاسلا ینفجهل | نالوا هدنتمذ یودم ء صخش وا یالوط ندنوب

 مدنن وود دنسهروک هل رد ګام رنک | هد هس رل هردحا نامضت نتف ابوتکم ككدنس چا
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 نددنس یش نالوا فالتا هددروصو ارز [۱] . ضەردتا نمضآ یلم نالوا ررح

 ۱ موف بوعا فالتا یر ۳ 6 هکر 5 9 نجام ماکحا اذکو ردترابع

 .زالوا روب هتساطعا نایزو ررض هسلوا عئام هنعافتنا ندروجام

 ابو تید ایو صاصق « هروک هنعون كلعف « تایانج نالوا عاشا یثراق هض اذکو
 ررضینیدلوا راحود كنسهرو ايو كمماع ینح «هلسس تیانج عوقو هدهسیامزاتسم یثرا

 دنا یالوط ندتسلدا عطق یوضع «هلع ینحم الثم . ردلکد نمضلایحاو « یده

 : ربلک مزال لدع تموجح ا < هس وا راتفرک هلاح رب زحاع ندتشیعم ناما قرەلاق

 فراصم كحورح هدهسیا رلک مزال شرا « هسا حرج ینرکید هسک ر كلذک
 ا و راک یف و هدف رظ ينیواد تدمو تنیوال

 نانلوا عاقا یشراق هسفن . ردشلدیا عاا هنماع سفت لکد یشراق هلام « تایانج روک ذم
 مزال یر چیه هدنجراخ كو ندنخیدلوا ناعم اعرش یماضتقمو بجوم هسیا كبایاج

 کو نوت یا جاتنا یییام ررض رب هلسالوط هعقاو تازواح کولو . زلک

 ررض ندا دلو ندعارجو هنفیدلو ازج مزلتسم هحنماکحا ازج نوناق « همقاو تایاج

 ماکحا یتیم هنعادنلوب ندنماکحا ینوناق هنازج تاک ام لوصا « ینمضت موزل كنصخش

 لصاح ناکما هنفمضت كنلام ررض وارد یه ندیا دلو ندا رج هدنتسهباس هروبنم

 هابس الوط ندناضرعت نالوعوفو یراق هبه راس قوقحو هه و هلام طقف . ردهدقلوا

 تارا تب اراک ےہ دعا ییدلوا نیلا او كنلادف ر ره نواک هوم

 . ردیراح ناک اک هدنتح هعورشم ربغ لاعفا نایلوا

 ا نالوع ووو یشزاق هه اع ۰ رولوا رطاخ دزاو لاوس ر هدارو کلا

 ءهجنجوم هنازج تاک الوصا ء لدع تموکحو شراو تید نالوا یسبعرش بجوم
 عامجا هلبانایزو ررض نال مزال یسهدات ینالوط ندلام ررض ییدسا تاریا كتیانج
 ؟ یعریلس هديا

 ناض لد ر E تن و شراو تيد هکر لس هنل وا نط هدالوا "هلهو

 نایزو ررض هجهقسشب هلتجام هنیراهمکح ارج ابو قوقح « هلتهج ییا لکشت
 هسروتل واققدت یسهقوقحخ تسهام لدغ تموکحو شزاو تید طقف .ردلکد راح یلط

 هنادهلا بحاصا سینجمو طيع قتلا ف ]١[
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 ررض ییدتا دلو كثانج نالوبعوقو یشراق هسف هدنناذ دح ء رانو هکوبلیروک

 عانجا هلا نازو ررض نالوا یلدب كنيدام ررض ندشیدلوا یامض لدب كتیونعم
 مدقو مذ « هروک هنسهرخا تالیدعت كزمازج نوناق هرزوا یفیدلوا مولعم . رياببهدیا

 .ردبا لیکشت لقت-م بسر هنیلط نایزررض « یونعم ررض ندا دلوت ندنعارج ارتفاو

 دوم هلا هبعرش ماکحا 7 یتحالص یلط تانمصت یالوط ندیونمم ررض ا

 شادبا تادحا هاینالیدعت ازج نوناق روکذم ء هاهجو یاهذ كنبراضعب همقوب پولوا
 لالخا یهبوضم عفاف ضعب كعورشم ريغ لعفر « یونعم ررض هتقل اف . ردلکد

 لتق یناغوا كصخش رب رکید «هسمک زر, الثم .ردنرابع ندلاو مع نالک هلوصح ندنسعا

 : را غوا دررض عو ییا هدزوا قلوا ىلام کد یونعم یر «روکذم صخش هشا

 هحلابویسلوا هدر كنتقفش سح نالوا یشراق هنلغوا یدنک «كصخشوا ؛الوا
 . ردیونعم ررض ینیدارغوا هلسروص یسشوا راحود هلاو مک

 یالوط نداق كناغوا « هدنروص ینیدلوا جاتح هبهقفو ربصم روکذم صخش اینا

 ندمرج « هلبس و . ردلام ررض یمنادلوا راحود هلروص یسلاق مور ندتشعم رادم

 ررض هقشب هقشب ینالوط ندراررضیلامو یونعم یفیداوا راتفرک « صخش نالوا ررضتم
 هلا هده تانمضت كررض رب زن اح یهبونعم تیهام ردق هنره . ریاهدیا بلط نایزو

 هطسا و ر را یونعم ررض « هدلاح تقعقح زر کو ربع یسقالت

 ؛یفسهت غلبم نانلآ همکح تحت قرهلوا تانیمضت کاب بویلوا شلدیا فالق هلبا هیدام
 . رولوا رادم هننکست كلاو مع نالک هلوصح ندعورمشم ريغ لعف هحشلابو هردص

 همکح تحت قرهلوایسعرشبجوم كلتيانج نانلوا عاقنایشراق هسفیغد هدزب هتشيا

 ه دانا بجا و ی الوطندب ونعم ررضینیدل وا راح ود هلسسحرج عوفو كحورح «غلبم نالا

 ردلکدیامضلد كنلامر رض دلوتمندحرج لعف هسقوب بولوا زتاحیتتیهامتانمضت نالوا

 تانمضتیالوط ندللام ررضییدتسا دیلو كمرج روب نم غمبم رک | «هکردوش یللد كنوب
 . یدزالوا هیدألابجاو هدنروص ییدعا نوکت ل رب یدهسلوا زن اح ینتهام
 هلیرابتعا قلوایسعرش بجوم كتانج ناللوا عاقا « قوقح یک شرا و تید هکوبلاح
 - رونلا همکح تک اعاد

 دیلوت كئلاعفا وضع عطق و حرج و لتق « لدع تموکح و شراو تيد لصاحل ا
 «هتهج یفیداوا هدنمکح تانیمضت ندیا اضتقا یساطعا یالوط ندیونعم ررض ییدتا
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 ۳ و یر نوا ن كنلام و رخ ندا تاد ندهروک دما لاقفا
 هحرک . ردقو همش هنکج هلسهلوا یوعد نایزو ررض هجهقشب قرهلوا تعجام

 هرزوا قلوا 9 همماع 2 6 غلبم نانلوا افنسا قرهلوا یسعرش یاصتقم كىايانج

 كنبانج هسقوب بولوا هدنتسهام (هبزج) یدق یازجر یصوصخ نالا همکح تح
 ك٤د تانمضت یالوط ندیونعم ررض نالو ترابع ندلاو معو ندا دلو ندنعاها

 خلماریز نو وفا «اعداو هدهسیا ریس هل و تاوذ كج هدا اعدایغیدلوا

 یازج رب نانلوا مکح هرزواقلوا دناع هلع ینح هدنقحیاح هدنامز کسا كب «كروک ذم

 نالوا لصاح هدملع ینم « كعام وشا رار هاقلوا یرغوط ینیدلوا ندنلبق ید

 را ید E تانمصت هللا راتعا وو یتدلوا زار کس یلاو مو ماقسا ںی

 . زامهنلوا راکنا یتیدلوا

 نالوا عقاو هقوقح یربغ ندهلام ؛دکوم قوقح یک ر ورم قحو ندکلم قح
 نالدا داعصاهنسهجرد قح ًانوناق ےک اوا نامض بجوم هروک هزعدم نوناق زواجت
 كنهسمک رب «هدزب الثم .زالوا مزلتسم یایض یلوالا قیرطب « یلالخا كنهصخش عفانم
 هلبسو .ردلکد ندقوقح ینیدیناط ةحارص كنوناق یعفنم نالوا هدقمشاط یتسیاذ مسا

 یررض هشا ثارا یدق ررضر E قرەقاط یتمسا اا صخش "ال وضف ی

 .زالوا نماض

 نامض بجوم هدنروص قلطم كنسهدام یلالخا كقوقح « هروک ءنمهیندم ماکحا

 تام » كەل « كلئاسم نالوا قلعتم هاناض هدوا کردراو تهجر دوم یتغیدلوا

 . ردیسفلو جردنم هدرلاصف یهدننل | یراناونع « فالتا ًایستو » و « فالتا

 . زامهلوا ثح عوضوم نام هدلاوحا ناشلوب هعاضا و فالتا ةدام هدزب هللع ءان

 تأعنندیدام لعف رب یک هعاضاو فالتا است ایو ثام «یلام ررضنالک هلوصح هلبیسوت

 E 9۸ كم هلحم ىل ىلد قالرابألا كيوب .ردقو ناض هن هسزعا

 هضواعمدقع اما رولوا نماضیر رضهستادلا یرخا هدننمضهضواعمدقعهسمکر  هجنج ومهدام

 «قعادلا ارز . زالوا نماض یتسیده ررض هسادلا یصخشسر 3 یک هدنح راخ

 . ردلکد ندنلسق یدام لعفرپ ۳ هعاضاو فالتا

 امس هس دم ندناوق تبع ندن راظا هطق ماکحا نالوا اد هب هق وقح توما ل اصاا

 تلع زعادم نوناق ۱ :رلسهلوا هصالخ هللروصوش راقرف دوجوم هدنس زی دم نوناق



 ۱۷۹ تالا ضو هقوقح تىل وئسم

 ابوروا ۲ .ردشمنا ذاا ساسایسه رظنیاذ روصق هسیایسهمندم نیناوق برع «ینسە رظا

 دناوت نوساوا هسرولوا هلروص هه تلعفر نالو لخ یریفلاقح هحن-هبندم نناوق

 نداق بست ابو ترشام یا هسیا هدزب ..ددنمضلابحاو یل ر ۱
 . ردا اضتقا یتیمصت كررض نانلوا تارا هلاوما هللا یدام لعف ر

 هقوقح تلوئم « هدنامز وش ینیدنلوا لاغتشا هللیدعتو حالصا زدم نوناق

 .ردقو ههش هنفجهلوا بلاح یقد رظن هدست همظع تمها ییدلوا اج « كنسهلسم

 قوقحاساسا «یسهبرظن تیلعکیدتیاوبق تنهیعرشماکحا هکر دنایاش هیت یساروش ر کلا
 هنر كنا قرهنلوا لاهاو كرت « هیراسعا قلوا رادم هتناص «دلاوحا هفاک یدارفا

 ینلدنلواحاضیا هبسانلاب یخد هوا ًاتاذ .نوسلدا هماقا یسهرظن یناذ روصق كرلیلابوروا

 راغم كنقطآ هدهعانص تاثشت الثمو هدلاوحا ضعب « كنه رظن روصق هدایوروا هرزوا

 رداض ندرافص و ناخ هحنماکحا ینهبندم.نیناوق هرجشوساو نالا و,« یلروک تلدعم

 یلدا دع ناض مزلتسمقرهلوا هدتحش دودو طورش ضعب «كنهعورشم ربع لاعفانال وا

 «یسفلوب هدقلاغوح هکدتک یددع كقوقح بابرا نالواجورم ینسهرظن تیلع هدایناملا و
 هفام عم .ردبابارشا ینکج هک هقوقح خرا هدبنآ رب نیش كنسهرظن یاذ روصق روکذم
 ندبیغوط یمهلئسم هقوقح تیلوئسم « هرزوا ینیدنلوا ضرع ید هدنشاب كن هلاقمو
 طئا رش هسا یاباحما كتنناقحو تلادع .ردرادهقالع هلساسا تساقح و تلادع هیریغوط
 رب یفاک هنیمطت هدلاوحا هفاک یهروکذم تاباجا « نوجما یتیدلوا لدم هروک هلاوحاو
 طقف و تلدماافتک | هلمضو, مدعاف رب یلغاو یزک [ وا هوا کک ۴
 تتاح هاتتسا ء هدمردان لاا ینرلوا لصوم کا تا ی

 یرورض كعا شحم هماکح ینتحالص یساطعا كمکح نالک مزال هدنسءهرباد یاباجما
 كتيناقح ربارب کما ذاا ساسا ینسهبرظن روصق ینوناق هرج وسا میکهتن . رونیروک

 لاوحا هلرخا رعت هنساطعامکح هننمضت كر رضاحر هننادقف هلروصق «هدلاوح |کیدتبا باحما
 هقوقح, تلوئسم هحنط هر . ردعملق نوذأم اک ها تنساسا تلع
 مک الا لع بولوارادم نشات اعادیتمصع كدارفا قوقح 6 یسه رظن « تلع

 یسوط ظوفحم هدز كنهرظن وشا هلداستعا قلوا لصوم هات تلرح ففاوم

 یسلتوط بتاعمو لوئسم ءازج كلعاف «هدنلاح یناکترا كمرج رب هقیق اف .رولوا بسانم

 مزالیهلو شم اعاقا كرهتسیاو كرهلس یمرج كلعاف «نوجایبلوا رک ما اتدو



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح 3 ۰۰

 كلعاف «هدلاوح| نالواتحم عوضوم ینبمأت كنیراهیناذ قوقح كدارفا ًارصحنم هدهسیا
 نایاش هغفلا هراتعا رظن یلناق هجرد نالوا هکاردا یتسهرضم هحن كللعفو یو دصف

 تاو کک رار هلکعا افا یتساسا « تیلع ه هدزجدم نوناق هکردقوش . زامهلوا

 هلامتتعضو یراقدنلو ءینلت وط فاعم ندتنمضت افااا واما كر ر ذب یرلکدتا تارا

 دک ا اتو امام ندای اهل رلشفتک دوری ی دار وک ےل دعم ودا وم هلی زاععا
 نالوا یم یسانشا "الیدقت هدزب یب . رولوا تد صم یحرد هنوناق كس رلکح هام هات وط

 .ردسوکعم هلیماع كنهدعاقیرلکدتبا عضو كنىرايادم نوناف هرم وساو ابنا لا « هدعاق

 تابان اضب هخسلابو ترک تلاوتسما «قاذ روصق هژلوک هم اکعنا رلتوناق روکذم
 « تلع» « هدزب هکوبلاح ۰ رولوا مکع هنامض ءانتسا « ہدنلاح ینادقف كروصق بواوا

 هدنروص یی دلروک تلدعمقفاومو هدنلاح یادقف ار وصق طقف و یساش اقر هل وا ساسا كنس رظن

 ندباسا نالوانایبهدهلوا هفامعم .رولوا وزرا یسملی هلو مکح هتفاعم ندنامض ءانتسا
 لعف فلت هناتست «هرزوا قلوا زادم هنقسطت هلاومش نوسكنسه رظن «تلع» «یالوط

 یناهه - ندعو رشم ربع لعفر کو بروی خیل شش تر قلا یوا ا

 كن هبدرف تیرح هکر دق وش .ردما اضتفا كمال وق ینیمضت مورا كر رضنالک هلوصح هل روص ر
 هبراملس هلتمطقی راقج هلوا نماض یرلررمضدلوتمندلاعفا یکه «كلدا رفا یسهافو ندلاخ

 قالطالالع هلررضینیدلوا بجوم كلعفر «یکینیدلوا ءدننوناق نارو ندیداواهتسباو
 خرص قحر «هلهج و ینیداوا هدنس دم نه اسان 4- زا ندکءا لوقا یاسا یمضت

 نالک هلوصح ندلاعفا لع ی فوناق مکحرب عوضوم هل دصقم یسهاج E یینوناق

 تو و لاعفا نالوا ناض بج وم روا جرد هزک واق یننمصت بوج و ا

 رور یت lT نیعت ینتبهام

 «یلادروصق» ءآرظنهنتطآ ال شور رظی درب ا رظن# تلع»ک رد اش نایاشیساز
eدراو امقیشراق هزعدم نوناق «تاضا شتعایرلکدتسا هج وت ه هرظاروک دم كنم  

 نیمضتهلعاف اقاطم كر رض کیدا دلو كلعفر یناهیه ءیسهرظن تلعهققلا ق .زامهلوا

 قبطت هدیروص قلطم یس هب رظن «تىلع» هر هزم دم نوناق هکولاح ات اار دا

 نورقم هب یدعت «كالعفنریو تبیس هنلوصح كررضهرزواینیدلواے رشت دهوا بویلدا

 ر هتسهندم و ایوروا هعرک .ردمزال یشنامیاقرهلوا رسقح ی یسلوا

 بلا ی ۱ ی عج کافر هحصک اتو اه ورک ده هدهمیآ طرف ی رفح



 ۸۱ تایامضو هقوقح تىلوثسم

 هسرولوا لتخم رغلاقح «قرهلوا یسهحش كلعف رب ىنعي .ردکاقهلسلوارادللخ كرىغلاقح

 هس لکد هلیرابتعا هحش « تست لعف تینا هدر . روللوا دع ج ید لعف وا

 لرخآ درحم هسنک رب + هدوک زدم نوناق هلرخا ریمت . ردمزال قفلو زبقح
 بویلک مزال قملوب یدصت هدلعف وا هلکتا عاقا لعف رب نالوا بیس هنفلت كلام رب
 هل روص ییا «لعف ر هدر یدعا . ردط رش قعو زسقح هدنناذ دح لعف روکذم کلب

 رفح وق هدنکلم كريغ « روللو لخم یریغلاقح هست « یس ؟یلیبلوا زسقح
 هدئروص ینیدلوا نورقم هروصق رب ریارب هلقلوا حام ًالصا « یسجنکیا . یک كم

 قمه وا. داعمب فالخ یکالرا یدک تكنعسک ی 6 ردیابی تھ
 اساسا .یکیسریو ترضم هنسالرات كنسوعموق بوریشاط یوص یالوط ندا اقسا

 یالوطندنسلدیا ارجاقرهل وا داتعم فالخ در «هدلاح یت باوا عورشم یمف یساقساكنالرات
 . ردشلوا رسقح هلا راتعاو و شعلو نراقم هروصف

 .ردلکد یرغوطیساعداینیدل وا ط رشی د وج وم هلروصق هد زب هکر ویلشالک ندناحاضیا وب

 كمل هی ادب تبع و رشم مدع «هدنر وص ین وب لح ینقح هكربع هد مالا سفن «ببست لعفا ریز
 نیند واطرشروصت ءدناناضهروک هزعدمنوناق ًاتاذ .ردمزالقفلو نراقم هروصف «نوگآ

 تاعینا ندنسفلوا جرم هاب رک,دکبكنس راعون «یناذهو «یلعف» نالا فاكر وصف «یساعدا

 یلراکز ور ال .زُمامازاتسایسحنکیایسکل وا ووا ت واف ها ران و هک لاح.ردشم |
 شنآ هداوهر یراکزور < كلعاف . ردروصق رب ىلعف « قشاب ت ءاژژانک اکے داوخ ۳1

 روصق» رب هدنسهقای شت | نکیا راویسهداراو یسهینهذ تیلباق هفشک ی تسهرضم مات كنهقای
 دتسم هنساسا یاد روصق < هقوقح تلوم هروک هتشنولنوناق ًانوزوا . ردراو « یاذ

 هداوهر ییراکزور «ریفصر هلبسو .ردلکد یفاک قعلو روصقرب هدلعف سفن هلتهج ینیدلوا

 نوناق کو لاح رک مزال نامش هے رو تن اک کرا ییرح رفا شن ےک
 ارز . رولوا ناض بجوم ید هسلوا رداص ندرینص « روک ذم لعق هروک هزعدم

 كنتبن ورقم هبیدعت كلعف رب نالوا حام هدنناذ دح قحا یدوجو كنلعف روصق

 یتیدل وا نماض یررض هدهقلطم تروص هسا یلعاف كلعف ر نو رقم هیدعل . ردطرش

 . ردشعا بتر نامض یالوط ندروک ذم لعف ید هریغص هلتهج

 بجوم هلیئروص تبناجم ندنعاشا لمفر زسقح « هروک هزدم نوناق هتشيا
 یراروصقانوکرب «كدارفا ارظن هغیدلوا نکم قلاق مدارا ندا یارا ر کر نامض



tAتر و 0او  

 ك:هبرشب تیلاعف « كنسهتیدنا قلوا نماض یررضر, یرلکدررو تیس « نرزسقملوا
 درس كنیراجوص یس« رظن « یناذ روصق » « راد هغیدلوا منام هنفاشکنا هجتسبرس

 . زامهلوا دراو هدکب یشراق هزهیئدم ماکحا « ضارتعا یرلکدتا

 لوصحم یضاح هملع تار هکردمزال تكمغا هوالع .یتساروش .هبهفلان تاضورفم
 تلا هنرارضا كلرخا « كقح ر یسهدعاق « اجا نوامت » نانلوا نان هوا یییدلوا
 هلیدصقمرارضایرخآ درج «كقح رب ندنفیدلوا عنامهنسهمای هاب دیا لامعتسا وسلرهلیدیا ذاخم

 لعف اقفوت هنسهب رظن «یلامعتسا وس كقح » « هدنروص یتیدنلو یهاظ ییدلدنا لامعتسا

 یسفلوا م رصتهدنوناق كنفجهلوا دع بجوم ,ینساطعا نایزو ررضو عورمشم ربع كمفاو

 یتسهقْسا فرص «لکد هلتن ییمأت هدیاف عو رشم ینقح «كنهسک ر هققلاىف .رونلوا وزرا

 هب هصخشضارغا هسیانوناقوندنغیدل واعقاو ًاریثک کیدلیا ترسساح هلامعتساهایدصقم رارضا
 لباق كمهما هذخا وم ًاقوقح یهسمکوا ندنفجهمهنلوا ذاحا تل ا هناریوزتو لحو

 مکح نالوا رداص هنهلع هداوعد و یک یه یصعتلوا

 نع نوجم اكا رارضاو قمروب یمصخ درج كنهمکوا هرکصندکدتبا تیعطق بسک
 شما «لاعتساّوس یتساوعد قح » هدنلاح یتا هماقا ندیکی هلبا هلسور رکید یاوعد

 .ردیا باجما یم وط موکح هنساطعا نایزو ررض یالوطندنسلوا
 قوقح امور یتهنل وک اف قوقح

 یمردم هئدم نبناوق هسیاقمو

 ه. وطن د موشیم

 ۰ حسی مت 7



 اقر م ی 292

 فصو راحت دسر دمع

 یسقح یراع ندفصو وا كلام نالساص قرهلوا فصتم هلا بوغص فصو رب

 ییدتباقلعت هدناوف .روللوا قالطا هتکلربخ یهددافناو خسف یدقع كنیرتشم هدنلاح

 یسلوا شلدبا ناب هددقع كفصو : ۰ ردهدقلوا تا هیرتشم کلا كاربخ و هلتهج

 هددقع یاوز ملستلالق كیوغم فصو دوجوم هدارتشا نیح هدعیم ارز . زاعارا

 یبدتا یلس دتع یرعم ندا ناما كلربخم هی رتشم هلس هسعلوا ثحم ندنسودنک

 ضیقلالق .ردکعدیرعت كعسمضقلالق یاوز ندنفیدنازق ینقح ست یعیم ہرزوا لاح

 . ردراو خسف قح هسلا هدربغل

 : رولوا رطاخ دراو لاتحا کیا نوجا عسم هدنسارجا نیح كدقع

 هلع ءاتس ردا یل هام هل دقع .دلاحو هودعد دوو م هح دا ۲

 .رولوامبان هنالصفت كج برو هدنقح تفلاخ یتفاوتمدع هیامسم وبشا كيش نالوا ملست

 یی اک | همست هدارو رسا و میام میم : رولفاب : نددوههم و نر ۳

 ۱۳۵۰ اره SE رولقاب هسیا فلاح رولوا قحتلمو علان هملاراشم نالوا دوهشم

 في رهتغلبا تراشا راروسد سالا ههل هنسهجراپ ماحر الثه . روللوا رابتعا ههلاراشم

 سیا [ ]مرنم تفلا# : رولقاب هسیا لکد لزه .ردباقلعت هبلاراشم دقع هلتهج یفیدلوا

 نایلواشح افتوافتهعضرغ هدننیب یدارفاینیدلوا لماش » هلم نالوا زی دم نوناق یسنج [*]
 فیرعت هد « نالواباوج هنلاوس یرلتیهام دادارفا فاتح یرلتقیقح» هکر ودنا فیرعت هد « یش

 هحیثتلابو رویلبرآ نداهقف ندیافیرعت هد «نالوا عماج یدارفافلتحم یاکحا»و ندنوبقطنم ندا
 یثراق هنوبقطنم نابتا دع سذح هللوابتعا كءامهنلیوس هدنیاوج دارلیش فلت ییهام یناسنا الثم

 یدارفا هکو لاح رود لوبق هد سنج اهقف هلتبشح علو قرف ماکحالاةهج نم هدنسارا یدارفا

 هروک هیاهتف كکرا ابو نداق ےکە تن . رویلوا سنج رول نوچا هام نروک تواف هحضیغ هدننیب
 یشیدهداگرلناوبح هاتحارص یمهدام و ۱۶۷۱ هل یح ردسنج هروک هب هلحم a لک د نح

 ٤دو سر ا رو یالوقهرف کر ا رک وا یا نج ی یا
 ر و فلت اسنعت ته قالوعم  یاعونصمو رک دار یا
 ۹ نم . ردقو تواف هج ضرع هدننه یدارفا كنبرب
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 . ردلثم كملاراشم < اعم هدلاحرب هلبوب ارز رواوا لسطاب عیب هلی ساوا بوعم
 - همهدیا دع فی رعل لبا یراشا قترا هحدىا یتلت لئاع . ردشعا قاعت هامه هددقعو

 كم لصا ینغیدلوا "یش رب هقشاب ندیش نالوا زارباپهید عیم كنامم ند رخ

 ندهنطاب روما هکردراو همسلر هدهروا ارز . ردیرورض لوق ییغیدلو مودعم هسيا

 كدقع هسیاكماحا طاقسا نږلع ییرهاظ لبلد وا ,ردیسییهاظ لبلد كدوصقم نالوا

 تام دوس سو وا 1 هعقاو تفلاح هک و لاح .ردهتساوهل ومق ینقلعت هب اسم

 . ردلطاب یس هسیا

 : زههلاق یلاخ ندلاح کیا فصو و با ہرفصو تقلا

 .لکد بوسغص رونلوا یقات هدنتبهام طرش هکردفصو نالوا یلاتحا قعادلا - ۱

 فصول هس د هک كناویح 7 نالساص .رولوا دساف < دقع هسا تاوع سم رولوا وغل هسیا

 .دددوجومیاحا قعادلا ندنفیدلوا نکعییح هکلنکشش كنسيرهاظ لیلد هکی کی سلوا

 یدقعهدنلاح تییوغمنرربانب ریل | ینتبهام طرشرب عازت "یدّوم فصور هلبوب هدلاحوش
 : روت

 ینعی ۰ رولوا وفا هسیا لکد بوغص رولقاب هکردفصو ناملوا یلاتحا قعادلا - ۲
 یسمقج مسع كلام نالبناص هلا بع ر الثم .ضربتک هدوجو هقوقح حر ینادقف
 2 رد عکسی دو A a یک مدیا تام یتلقع
 تا فصو راخ هسیا بوغم . روللوا یقلت هلماعم ر a ط رش ار

 اح هفصو رب لیقو هتشيا تلاع نالوا نمدوصقم لارو هکرولوا

 هدهروک هنسیرهاظ للد هکیک یسلیناص هلیفصو قلوا ["] رولیغاص كکتیارب الث
 ردقوش هددقع یاننا «یهلوا ناب كلر نوا توقا . ردقو یلاتحا قعادلا هدنو

 و په یسلوا شید هصرع قانوشرآ ردقوش <« هناخ قلهطوا ردقوش « هحغاب قلجاغآ

 . رددرافصو لبق

 هسغاط كلربم هدننادقف كفصو . ردا قلعت هرافصوو ار كنیرتشم

 هدلاح وش . ردندتک طورش كمن اضر کولا . رولوا شلرو زاوج هدقع زرساضر
 ماع هسراید روسدا خسف ی هسرلید یرتشم ارز .روسراتروق ندداسف یدقع كلرب

 یسلوا ریریو دوس قلبت ردقوشیموب طقف .ردیوغرس فصورپ یبلوا رولیغاص كاا ۰
 . رویلیدا مارتلا هلوهحم دايز نالوا یلاتحا قعادلا ارز . ردلوهم طرشر

 ۴۳ رز

: 



 1۸۰ ۷ فصو راځ هدعس دقع

 یجهمهبر و مکح هی ربا ها كفصو نالوا لعناد تست هم کد رک

 . ردقو یسهصح ند هلتهح

 كمدا رب لکد ندنکلیدنک ضقلالق ۰۲ » هدنروهظ كلاوحا در عنام « » ١
 هصح ندنع هروک اک هللا یسقلت هدنسهلزم ردق كفصو هدنلاوز كبوغم فصو هللعف

 رددنانشسم كساسا ون یصل وا قیرف

 : نوجما قمالک | ینیدالوا بولوا بوغم كفصو رب

 « ینکجهلررو بوليرو نم رادقم وب نیزسقعلو فصو وا - ۱
 شحاف كنواف كجهیروک هدننب نم کیا هسیا كج هل رو نع رادقم وو - ۲

 . ردنا اضقا ىد ا تو

2 

 2 و تای ثفصر ایم ہت ا باسا

 هلهج ور ندکلع مزاول یرتشم ینمی رولوا یلعفایو رولوا یلوق اب یک : تزاما - ۱

 تافولادعل . رولوا یرهاظ لیلد ر و هباضرنالوا ندهنطاب روما . ردا فرصت هدعسم

 تافو یک یلرخ طرش كلرخ یهداروبینمی ردهیلعف تزاحا دف کلک وب كنهنرو
 ندنشدلوا هد لکد مکس لا نالوا راح اهنم هدیه ارد اف

 اسار لکد ًاثرا قح وہ اک هسیا ردیا لاقتنا همک عیم هدزالوا روم یلاوز كصخش
 . رولوا دع یا لاقسا یخد كلربحم e هلا نبع ینعل . .رولوا تات

 ندشیدالوا روصتم راخ رب هیون نوجا عیاب ردروصتم یبالوق 7 سا
 . زامهلو دوح و یسلعف

 ناصق قرەلو تیا كار ندننجهنلوا قتلت در علام : یلرا فلت ثعیم ۳

 هسیا راتر و تیام "هقوم رر و تاه ۳ کلرخ راتو ۰ رولیر دنا نمضآ فصو

 : ردرلن وش

 . ردررض زر هسيا مازلا هلن ماع . ردعنام هخسف هک : تیغ صقار - 1

 . راقح هادیم قرف « روثوا وه ار با صو هرک ر عیبم نران

 روا



E A7یسهعوت یسهتلوک اف قوقح  

 ندشیدلوا فصو ناصف قرف یهدنسارا تمق ییا هسیا یواسم هلم تمق س ۱

 . ردا دادرتسا یرتشم هسيا شلرو روللوا لب زت رادقم وا

 ا فو هدوالح و هنا نامش ےک ۳ اي و هدایز ند .تمق - ۲۷

 دک نداساص هسورع ۱۳۰۰ ال - لوا ارجا تالبرت ندع هدتسهرباد

 ندنکجهلیروک ناصقت رب هدنتبسن عبر هسلوا شورغ ۷۵۰ یتمیق زفصو ۱۰۰۰ یتمیق
 ناص هلتروص وش . ربلک مزال كلربو شورع ٩۰۰ بوللوا لیزتیرادقم عبر ها

 هتساسا یسهلازا ناکمالاردغ كررض كلدا لوق هصح ندنع هفصو ىنعي قلا فصو

 ۰ ردا عره

 : لوصم هرلوتم رصفنابد هرلوتممغ رصتم هدا هرعییم ©

 ابو شما ءوالع هطوا رب هبهناخ عسم ندا روهظ ناصقت یسهطوا یرتشم الثم

 موقتم هدهرح نح راز کا روهط شاک نددوس كنا نالا هد رولغعاص

 نیمضتلالق هکردقوش ۰ رددر علام راهدایز لیق وب هتشيا شمقج دوس زار هدهجرد

 هسلوا فرطربو فلت ندنکلیدنک هدایز هدحنشب وو لئاز ثداح تع هد درد الثم

 هتقوم باسا هللا راتعا و رانو . ردبا تدوع كلربخ ( ردهلعف تزاحا كلالهتسا ارز )

 1 روتلوا دع

 : یسیلمروص اا ءوصتم فر رف منرفصد ایه ممشمارا یرتشم يا ملا
 یتتسف قح ارز ردکعیاب زوس هدقالتخا ینیداملوا بوللوا نا كّمصو - ۱

  رددر یعده ارز ردك یرتشم هن . رد رکنم

 نالواندهضراع تافص زوس هدنفالتخا یادقف هدیودیا قاشا هدتناس كّتصو س ۲

 هحکد ها تاسا ینصو دوج و فرط 5 . رد كی رتشم نانو رکم ی.دوجو كتصو

 . زاملوا ربح هضمف یرتشم

E 

 ندرلجملا هدقرط هع تدم هر هنلبوس یساہ كن رب یه ندش چوا او کیا یمیق



 LAV & نیبعت رابخ هدعس دقع

 هدوج و كمیب دقع هلینروص ( عیب ) كمربو ینکیدلید ایو ( یرتشم ) قلا ینکیدلید
 لاح هدنقح یرارکید هلبا نیت یر, ندرانوب كراباهلنم هدمیب رب هلبوب هکردیسلیتک
 هنعوقو حورشم هجور كدقع یتبحالص نالوا دوهشم هدنصوصخ كما هداعا قیاس
 . ردنا اسا

Eهلصخلم ربصت هتعجایم هناذ ینیدلا ن یسیدنک  

 < كيیرتشم قرهلوا فوطعم هظفحم ندنغ یمی هراتخا نش قفواو قفرا هدنقح

 ندقعاص یئش رب یکیدمهلیب بوروک هلبراتعا قلوب یضوبتم كنلکو یو قلاق ًاثراو
 لیزت هنسهلزم ترورض یجاتحا كمياب قرهلوا فوطعم هو ندنغ لمتحم یدلو

 ندعیم تیوهج ادنتسم هنساسا ینجهلق حام یرلش نالوا عونم كراترورضو شهلوا
 . ردشلدک هتهج یزیوج ًاناسحتسا كعس هلتروصوش ندبا باجما یداسف ًاساق یالوط

 لحن هلبا دوف نانلوا ءوالع هظافلا كجهرتک هدوجو ي دقع یک طرش رابخ

monات  Iدکل عطش دارو دیار  
 هرزوا قلوا حم لاحهمم « ردقو یاکما قلرص نوتس ندعس دقع یک ینیدلوا

 .ردیرورضقلتهدتهام هقشابقو نراس ردراو یروح راتخایر ندراش ناشلرارف

 تنراقم هللا طرش رابخ هروک هنسلوا یش طرش الب تبهام ؛ تیهام یهدارون هفامعم

 ودر د راح رولوا هد لطرم راخ نت را
 ارحا تاققد هلیراتعا.داربا لک و نامز هدهدارو یک ییدلوا هدطرش راح

Esلا تادور میل هط رد یانح بالاخا دا هیارآ ناز  
 هدافتساودویق قجهللوا تقدویرصح هداریا لکش كنءرضاح تاققدن ندنکیدتا حضوت
 راح ارز . ردشلروک قفاوم ییرفت ههحفص ییا هرزوا قلوا داع هصاخشا كح هلا

 : ردمزال یتقح دلدیق شب وش هرک رب نوجا كمليبهک هلوصح یلاح نیم
 ندنتیدالوا روصتم نوافت هدنالنم نالوا نددحاو سنج ارز : ص كمبص -۱

 هسیار واشالک !ینیداوا ثم نددحاو سنج نداناس قم دنددص یصو و فیرعت كعسم

 . زالاق لح هلوق ینبست راخ

 رده هګرادقم هققحتم ترورض .زالوا یراح هدهلصف ندحوا ارز : ررع -- ۲

 .ردشلدیا افتک | هلبایددع جوانالواكج هلس هلوا عماح یاندا «ینالعا «یطسو قرهللوا
 . ردیا ثارا داسف هدقع یمهلضف



 یمهعوم ی.هتلول اف قوفح 8 ۸

Eیدومیار ات ۸۱ یبوست یربا یربآ رلا ارز : در یی _ةسج ىلع  

 نما یدصقم ا یمن ندر هتحوا نمل | - ردیددقع تادنفم ةا عازت لاحا رولوا

 [ . رولیرو زاوج هفلاحم هلروص ناصقو هدايز « روعارا یواست هدرلام ارز . زْعا

 ۱ رد نالوا رو نیست ناپ تخ هلا کلا : یناتتس كساساو

 -رتسوک هجم ربا یساهب كنبرب ره ندراعیم هدندتع « مدناص هشورغ كيب رب ندنچوا »
 . رولوب دوجو نبيع رابخ هلیب هدلاح ییدل

 نی ربتب .یلاضتسا الریمتر یکكمرو ینکیدلید «قلآ ینکیداید یی ےک ¢
 یعار هحتللابو یتلاهج هدعیم « زالوا حیخ عی هسرد «مدناص یر ندش چوا وش »

 روی و رکف رب هدنلو ییلوهحم زاوج كميم "ةلعو نیست راخ امقاو . رواوا یدوم
 عازت عفاد هعسم هلیتروص تیک عیدوت هتتشم رادهقالع « ممعت دق نالینارا هدهسیا

 . ردشعا هضافا تیمولعمرب
 رج هنیبعت یرابخاهل نم . زالوا حح عی هسیا زاملوا نایب ارز : تمم - 6

 رب نوجما لسوت هربج . زامهلبراتروق ندررض فرط رکید ندم لوا لصاح یاکما
 نعت راخ سیا رونلوا لوف رج تحالص رار هللا دقع . ردیرورض قعلو تم

 تدم نیت . رولوا میاض عب دصقم هسیازاعاوب ربج قحرب هلو هکولاح . ریلاق زسانعم

 هروک ههلاراشم « ردفلا یعلیز هدق و اعقاو . ردبا فرطرب یراروذح وب نوتب هتشيا
 هدطرش راخ ارز ردقو موژل هدم ناس هدرانمآ راخ نالوا نراقم هطرش راخ

 E نا هاتف a دنیا a هدف اتا ماا کج
 ی دق تام هلع نالوا میدم نوناق ] . رددراوربع یسهظحالم هدنافرب هلو هدنعت

 . ردروصتم هدهدارو لاوحا نالوا ناب هدطرش راخ نوحا تدم [ ردشعا لوق

 فالیصف تیولعمو تلوهحمیکهدتقوت « تیدیقم هلراتروص تیقوتو دیبأت « تیقلطمینمی
 ۰ روت اوا اکیا تمواعع هدا دارو اک . ردیراخ

 . رول هلوا ناص و هاضف ندنوک چ وا

 : رولوا رطاخ دراو لامحا کیا : هحنلک هصخش

 ضف (۱) : ردا عرف هقوقح مات یا هجور اکو : و و

 هارهتبد ردضوقم هلبا ارش موس یی - ردتناما یسادعام (۲)ردنومضم هلن یر هدنلاح



 ۰۸٩ ۶ لییعت رایخ هدعس دقع

 نم یرب ندنفیدالوا نیعم عم هدراعیب ینایعت رایخ اریز نمهیدیا یتلت نومضم نیع رب
 بولاق هدنکلم كمیاب . ردیرورض كما قلت تناما یرارکید هدا دع نومضم هلبا

 . ردهدکمامهلب رو دوجو هتضوقم هلا ارش موس هاسهضرف قمالو دقع لخاد

 . ردقو یقحالص در ندر سه ارز . یروبم ناعت یر هدروم كدم (۳)

 نالوا نراق:هطرش راحز : یماتسم كو روک هنر هک
 یرانالواعسم هدنفرظ ندم طرشراخ یرشم الثم نالوا سم هدلکش و ارز . ردلکش

 هلتحالص یکیدلبا نیمأت كطرشرابخ هدینکیدتا نبعت هید عیم « هلتهج یراقدلوا تناما

 رووا فرطر هنروص ر طراح کا قاب روح ی كرد را طق راط
 لا دو LOSS تب را

 نعل یر هدروم كیدم : یسهقوقح حس كو 6 : رولوا رف عاب —

 هکر دق وشن هد « مامرو یر چه » هغداملو نراقم هطرشرابخ . ردنرابع ندتبروحم

 . سهلیا مازلا یتسه هدعیاب مک هتن صدا تالصهجا لوق یرتشم هد یکتا مازلا

 : ددمسق یکیا هک بهت یش مند تیپ دم کتری رب
 «« مدتسا رابتخا ینوش » هکیلوق - ۱ : رولیرز هبییا ءدو یرایتخاینمی یقیقم -۱

 .یسمنایوسلزوسرب ندیاتلالدهرابتخاو ناصتیک « مدلوا زج وش » «« مدلوایضار اکوش»

 یر نکرح یرتشم الثم . ردیسعا رودص لعفر رتاد کلعو كلع ندرب هک عف 9

 هدكنهروتافولادعل . روسر و یک ی ندنحوا نکر یخ عاب < روس راقح هغل اص

 .ردهدعسم لکد هدصخش لاح نالواراخ اشنم هدارو ارز رول وا دع نعت ینافرصتلقو

 هلساضر كل رادهقالاع ثروم . ردض ورفم یییدشیراق هلا کلم ڭكنسەقشل كعسم هدنع راخ

 هفع ای ینو هدعسم نرل هسراتکالم هدهرو هلسافو هسیا ردتقم هزبیع و نعت لص کا

 نداتراون یرتشم لام . رولوا تان اساد لک ترا راد و راو ۰ در

 ندتحالص و نالوا دوشم هدهرو هلع ءاس ء یک یرادقا مسقت نالوا تباث نوما

 راخ زکلای تافو هدلکشیطرش رابخ ) .نمهلوایرغوط باهذ هنتئوروم كراخ یالوط
 ( . ردا یرطر, یطرش

 : رول وا دوهشم قرهلوا لکش ییا هدو هک یرورط -- ۲

 لاتحا کیا هنب هک ضیقلالبق : ردراو لاتحا کیا هسیا عیاب یخ رولیاب هک : فلت



 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح د ۰

 ىر, زکلای ندنرلجا ايو ردلطاب مس . ردشلوا فات یسهبج ای ینعی رولوا رطاخ دراو
 كنالوآ فلت ارز . رلاق رب هدخسفو مازلا هبرب كنقاتم قمل اهل نم هکردشلوا فلت

 نالواناش ا كشوش نالوا لصاح ندنعیدلو نا تالاتحا يهدنسمالوا بول وام

 كنسکناه ردشلوافات یسهلج : راو لاتحاکیا هنب : ضبقلاری» . ضههتید ردلطاب هعسب

 یرب زا ۰ لک مزال نیمضت ر كرو هلتهج ىا نت نیدلوا فلت لوا
 .ردیاباجمانامضت ینتمیقكنا هسیارولوا فلت هدنالق هبهرکصلا ردك تااماوا ردش1وا فلت

 : زردبا روصت لامحا ییا هن : هسیا یرتشم ربح

 . رولوا لطاب عی رولوا فلت یسهلج : راو لامحا کیا هدهدنو : بقل لبق
 . رلاق رخ هدلوقو لر یرب نافاس - رولوا فلت یر کلا

 عیاش عیم هليا تناما رولوا فلت یسج : راو لاتحا یا هنب هک : یعبقلا رمل

 عم یر ارز . رریو یم فصن هسا ییا « ثلث كنیرره هسیا چ وا ندنفج هوا

 ۹۳۲ رو لف یر N قوت لایحا کما دع تناما ی را رکید
 ثمر و قرهلود تیام رابخ مکح ندنکیدسا نعت عسبم هلا فلت . رولوا فلت یر

 ردهدكملا نیعت " ةرورض عسم هللا فلت « ردلاحوب ندیا سام هزیعوض وم هک ریلک مزال
 .زالوالوئسم هللا نامض هدرافلتقح هلوع وقو هرخالابینعی ربلاققرهلواتناما هدندبیرل کید

 ییا هس 6 : یعقلا لق : ردراو لامحا ینا : هسیا عيا رڪ : وا : بیعت

 ینکیدلید هن قرهلاق قاب رابخ مکح هکر دبا بیعت یسهلج اي : ردرطاخ دراو لاتحا
 ردا بیعت یر ايو رولوا تبا ثالربخم هلسس الوط بع هده ی رشم هدهسرولسهدبا مازلا

 ندنرلرکید هدهسرهدیا مازلا ی هلتهج یفیدلاق جراخ ندنمکح كنت رابخ بیعم هک
 . ردشعا بمتیس هلج ای : راو لاحا کیا هب هک : یفیقلارعت ۰ رولیهدنا مازلا ییرب

 هلساسم نم هسرابد رواوا رب هدیرتشم . رولسهدبا مازلا کا زلک للخ ولج
 یر کلا یو ۰ ضهدبا لیزتت ی نوجا بع یتعی . ردبا كر هسرلید لومف

 فو ا ازا ےک اد زالوا راللح هم یل رح تیبا ردشعا مت

 طاق هداروب .ردیراجقلاس لصق هسردبامازلا یتبعم .ردروحهلوق یرتشم هسردبا مازلا

 كل مازلا یلاسبوت ود كمياب هنیرزوا یکرت یا لویقمدعیبعم كنبرتشم :ردتقد ردج هدهین |
 .ردق وب ییحالص قلا ناصقت ناک ندیرتشمنوجما بعم بومامی|مازلا یر چیه ءادتا ایو



 1۹۱ ۶ نییعت رایخ هدعس دقع

 : ردراو لامحا کیا هک هسیا یرشم رخ

 هسراید رولوا ری یرتشم ردیا بیعت یسهلج ای راو لاتحا ییا هن : صیقلالمق

 ۰ ردیسع مکح ردیا بعت یر ایوب ردنا لود هلسایسم نع ینکیدلید ایو « كرت یتسهلج

 كلربخ هدلاح وب هک ردشعا بعت یسهلج اي راو لاعحا ییا هنب هک : یفشارم

 بیع هکردقوش رولیدوک یو در یترارکید هلبا راتخا ییرب ندنرلجا زالوا فرطرب
 یرلرکید .رولوا لصاحنبعت هلکنو هکردشعا بعت یر زکلاب ایو نمرو یثرب نوجگا

 كنسهلج ] . دو هتشيا نتا یرورض نالوا دصق هلبا بعت لکش رلک مزال قعلوا در

 هدیرتشم د ارز ردقو یاکما كرت ندر یتسه هل هسل وا نراقم هط رش راخ هدنبعل

 ثدحن بیع یجنکیا رب ایو هسشلهدایز بع كنبر طقف . ردطقسم هدیطرش رابخ بیعت
 ر هسلک هعوقو بقاعشاع بیت . ردبا نیت قرهلوا میم بیعم هلضف قترآ هستیا

 هریصقت و یدعت عقاو بعو رول وا در هعیاب نانالبع هرکص ندنکج هدیانعت قرلوا عم

 [ ۰ ردیراج تناما مکح هدنسادعام تت ار را زلک مزال هدنایض هسلکد نراقم
 قرهلوا هبقس نومصم كندا نعت : قرف . رولمهلوا هدوددساف حس نیست رابخ

 ردیسلوا دع تاما كن را رکیدو نعت ( لکد هان یعی)

 : یسیلم ءوص كناثرمما,وصتم یربوط ہد رنیپعت ۔ایص همنسارایرتشم ہلا علا:

 لوق هسردا هس ُهمافا فرط یناه یه هدفالتخا یهدنساعدا فلت لوا - ۱
 هسزههدیا یرب چیه . روتلوا ےج ر یەم كمياب هدنلاح یسهماقا كنسکیا . رولوا

 . ردکستم هنتمذ تئار ارز . ردکنیرتشم نیملاعم زوس
 هرات هدتمآ كلم هرکض ندا شر هل روط یمابو

 .ردكنیرتشم زوس یک ( مدایو یناشورضیمرکی « ربخ ڭدایوب یناشورغقرق الثم )راسنا
 هسرلید ردربح عاب هسرولوا هلسروص كمح نیعآ طقف ردکسمبه هتتهد تبار ق

 یتمق كشاق مج هکردقوش ولا ینشاق شملحم هسراید ینع ییدتا رارقا كنبرتشم
 . رولوا قیطتلاهبام مکح یهدنلاح قمایوب هسیا شبا دییزت

 یسردم هیندم قوقح یمهتاوک اف قوقح

 رمعلاوثا : هراز ییدرام



 یداصتتا مسق

 ءواصفا لت

 یم داصتفا و داصتقا

 تحت

 هفسلف كداصتقا ملع هز «رظنر, قجهلوا فطع هناماکت خش رات كنهءداصتقا تایرظن

 هدرصع ی جز کس نوا قحا ندنسهعوم ته كمولع نالوا شعا عمجت هدتلآ یرکف

 قرهل وایداصتفا مدقمندرصع یجنزکسنوا .ررتس وکی غیدلوا شل ری | قرهلوا ص وصخ ملع رب
 ا درب ورا راعش هشت گراف لفاو كیوساس اب رانا ندیآ رام

 یکو ۰ یدرولو ةه نار راو دت یا ردا اوتحا یهبداصتقا لئاسم
 1 رودیهو دوحوم هدهعدق نورف رنو تح . ردربثک كي ا تنافلأت

 شمهمهلوالصاو هبهحش نالیدا راظتنا ندنتهام كملعرب راثا وشا طقف . ردهدقعلوب

 زرطر, قینامهتسیسو هنلکشت رکف رب «شمهمهدیا ذوفت هدنروص ر یماع هنهملع ینیم ین
 یه دتامز كلبا كمرلشاقم یتح . یدشمهمهلوا كلام هناعشو ماا ا هحاضلا

 یرلکدسا ارجا تاققدت یا هلک ایران ا راتلشاقع . یدشمهمهلواقف وماکوب هلسرارتا

 «یل هيج راخ تراجم و رلشلوالوغشم هدنروصر یللومش هباهداصتقا هدرفنم لئاسم

 كاایرحت درفنم هدارو .ردراشما ذاخلا عشرادم ینلئاسمدقو یتسقر كنهیلخاد عاص

 زکلاب نوا كملسءهدا راهظا ےک لدا دعا هجر ه ندراکفا قسامهتسسو قوش

 Giovanni Botero ورهب و یاووج ean] ظ000 نهدو ناژ الثم و یرلمسا كراتو

 . ردا تیافک كما رطخت ی ]هو 0:18 دلباحا یزوج ۲0۳125 Mu نّوم سامو

 هنارا قرن را رب هدتناقفدن كتهدرفنم لئاسم دی راد لع كلبا كم زاتنافم
 John Locke قول نوج a Sir Dudley North E هل . یدرلشم«مهدیا

 ندطام بلاح یتقدرظن یک كنوو دقت تسهام «هجراخ تراحم رلفل وم قوحرب راس هدهنو



 ۹۳ ۶۰ لم داصتقاو داصتقا راع

 ققحو یجنرب هلداصتقا هدنتح یرظن طف كمزلشاقیم .ردراشعا تحب ندشرب یرغ

 سکهجروس یالقتسا كناو یحارختسا كنهداصتقا تاظحالم ندهفسلف هلکن و و یمهتسس

 هلداصتقا» هد رات ۱۷۹۷ هلایموم .ردهدکلدیا فطع ه 5۲ 12765 ٩۱6۵74 ترا وتس
 هدنتلا ا 10۷ into the principles of political 66070171 تاتقد ددنقح یر امس رر

 شعارومیرود مزلساقصحهدن شن یاسا كراو هقامعم .ردشمل ارم ار ف وطعم ه هب اغ ینىع

 ته كداصتقا ندنفرط راتارقو زف .یدشمالشاب هفلوا نارمکح یمهتسس ییطیتسبرسو
 ل ۹66۵۲6 هلتهح ینیدامهل وا اعداینیدنل وا فصوت و فل رعت ەدن ر وص ر قسم هتسدس یس هع وج

 كملعرب لقتسم یکی هدلاغتشا هليا هبداصتقا لئاسمرانوب .یدیا نکر ا هدمه چک مه یاققدن

 Dupont de الثم .ردزسهمشیرلق دن و یرلبااهد ندراتسلیناق هاب راتعاقمالک | ین روھ

 de l'origine et des progrês d'une ییدلیا فلات دن را ۷ هدهنسیببع 05

science nouvelleطّقف .ردهدکع | تحندن و هد را ی هدنمان یسق رو أشنم كملعرب ي  

 ا!" irر » ندا راغتنا هد = ۱۷۷۹ = كلتمسا مادا تحت | داصتقا لع هدلاح تققح

into the nature ad causes of the wealth of nationsیرلتور باساوتهام ك رلتلم  

 یا و شک هلوصح تاه ےک یب شعار وهط و یهدنما«تاتهت هتک
 هرکوص ندتمس . ردشلدا مسق هاعش یعوضوم « شلدبا فو حاضیا هدنروصرپ

 : رده دنا سن راما دنعتم هدتلحاد لع توصاب ات ترا ته

 ندنف رط 10ص !Stuart Mi داصوا قىسالق نامهاسروق ا رھ كىتىمس

 ییدلیا فلاتو رشت هدنرات ( ۱۸۵۸ ) ادحا كپلایوم < ردشلدا عجو لاک ا

Principles of political economy with some of their applications to social 

 یراسسنرپ كساس داصتقا هلیا یناقسطت ضعب هتیرزوا هعاجا هفسلق ۷

 حاضیا تروصرب كج هلدبا ذاحا هنوع كلذكو هدلکنرب لمکمو مش رص «یرثایهدنمان

 هداصتقا لع روک ذم رثا . ردا ضرع ینمهتسسر ققح كنهداصتقا تارهاظت هدربسفو

 ین کلا تاک رک دم طق ۰ رد تک سرد
 .ردجاتح کلدا ناس یتفک ینیدلوا یکعمر كلئاسو تاعقاو یداصتقا

 مادا قرهلوا لاثم .یدبا ترابع ندهن ینایوتح كلوصا كليا وب یهدنقح داصتقا لع

 كب شلدا ساتقا ندهفلتخ ةنمزاو كلام هلمحاب روک ذم را . مهلا یر قیسالقكيتمسا
 . ردبا اوستحا یتحابم یرظن هدلاح رب جزم هلا تانداح ریوصتو تاقفد ىل قوج
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 هصاخ ابو .كنحام یرظن . ردهدکفرتسوک هدیتسهبرظن هلام رب را روک ذم هقشب ندنو
 قلا عر نوجا نامزرهو رلتکلع هلم اب كنهبداصتقا نناوق نالیراقج ندناعقاو
 ا تمس روت ید لرو :هخارص,یزکف یخ لوا
 یناح ندنفرط هبلا موم هفامعم ۰ ردشلدبا فک هات واعم ینارقتسا لوصا تو
 E O a فک یبدلدنا لامضتسا ادیجیر كلوصا
 اجر هلا همظع تک ودراقر دواد هصاابو ی رد اس هحیلساب كا كت

 راشمراقج مان درحم مہلایعوم یالود ندو . ردشلا لامعتسا یلالدتسا لوصا

 هلتموم نوجا قرطه كناهج نزسقلا هقد رظن ییهحشرا تاصاتمو طباور یرادوبو

 ناعم لا هراتعا رظن خم رات .دعاوق وب ۰ ردراسشلا لود قرهلوا دعاوق یعرم
 ان هتنرزوا راساسا قلعتم هحور لعو هقسلف ندبا دانتسا هتسهب رظن هعیط قوقح امسقو

 تبهام ر هاراکتفلاخ یشراق هنسهداصتقا تلاعف كناو هتلود هابراتعا قلوا شلدا

 < هد تارا یدا صفا < « مدنرظن كراع اف . رار دہ دکل ضرع

 . رارر و یتما یساس داصتفا نوجا كمربو تقص ر یع ر امومع اکوا بودیا لیکشت

 تاسدا زسنارف هدنروص رب حرص كبو ناشما زملکناو زیلکنا هلی نوکو یتاریثأت

 بلق هکش رب عرصو یعطق یرلهساسا راکفا كنتلّوم تهج وب نالبروک دنا و

 < یخ را مع « یوم « در « یرظن یداصتفا رع ثامملایوم هسرولوا ثاح هاب دنا

 هدروتسد یه . رولم هل راقبح یسهعلاطم یرلکدتا تقعل هدروص ر یالدتسا و یدرف

 چیه هکنوچ . ردشلردلهفلابم كب هدییصوت تروص وب كداصتقا یعیط یک ینیدلوا

 یناصوا هلمجاب نالوا نایب الاب هجورپ كنیرارادفرط داصتقا درجو یرظن تقو رب
 یرلکدلبا بیقعت كنيرارادفرط ممقو هداروب رکاب - دا ادا یرطتتا هارا

 ا لا اک تا یک د طقفو لج ردو یبالوا نکع < ی رظف طو

 زیلکنا هلسرنک | هات یه نا هدقعل و کر سه تلسم و عطلاب ا

 . ددو م هدنراداصقا نالو
 یهتسس یسط یسلرس دودحم رغ یسیرغوط اهد یداصتفا لکا وشا

 ۱ رده لو اا کارا كم هدنکلاع نامرح ۱

 داف هدرنوعلاداد ناللا نوعا كل سودا مهفت هلماع یتنام و را

 باحا كعا لخح و رطخ یلماکت نالک هعوقو یرندرلرصع هدنسردیو لیسصح



 140 و ىلم داصتقاو داصتقا ياع

 طول ص هحیقص هنم رکیدکی هلساسا نوناق و لکشتم ندتموکح دحتم ۲٩ نوکو ۰ ردنآ

 هنرلیدنک و طو صربغ هرکیدکی هدر رصع یی ۱۸9۷ ینلروطاربع انامل ا نالوادحتمو

 كرانوب . یدشلدبا مسقت هناموکح درفنم هجرازو زاح یهبداصتقا تسابس صوصخ
 تر مرف ندا هلح اد نوه هد راز ی تم
 . ید یییع كتسهلام روما كود و یسهلام روما سرو سه ر . یدا دوجوم

 قرەلوا تادراو ۲۲۹۱1۱66 Kammer هنسهب زح SE تالفح ندا رک قوقح

 هلن اب تسهانایاش یک ینیدلوا راح یتسهار یطق هدنوحما و هنامز یک یش هر

 هدونفلارادنالودندنوب Kameral wissenschaft داصتقا اع داع هتم وکح ینعیتانداح وهعقاو

 ندنایرظن داصتقا لعو هفام عم . یدشلوا عرب ییموزا كب نوما تلود نرومأم ناش

 هتفد رظن E یتعضو كتلود ینعی ار نی یتحو تاقسطت کلب بولوا تراع

 یتموکح وق هلتیمومع ینایرظن مزلشاقم . یدیا یناقبطت داصتقاو قوتقح هرزوا قفل

 داصتفا ع داع و ینعی 1201675 رلتسالارهماق هلتهح ییدتا مدرای هه وقت

 کلا لک ندنرافرط رندا سیردن یملع و هدرلنونفلاراد كلذكو « ىراصصختم

 .یدشلوا رحنم ههحشر هقشل نوتسب هسیا یایرظن تیمسامادا ۳ .یدشندیا لوق .

 تایرظن ءادتسیا هلدوص ےک ہد یریات رفا یبدرتک هلوصح تك القا ۵

 لود تلاعمف كباو یدرحم لکش كنا طقف .یدشلوا بیوصت نایاس هداسانآ هدهرول دم

 تسلارهماق نالیدا ا هدروص ر درج رعو ( ۱0۱6[ ) ییع ییفلاحم یراق

 یرلرادفرط كروك دمع هدنراتوتفلاراد نالا هجیلو . یدشمامهدنا دونشح ی داصتقا

 ۰ رابد شل کا فلات هع یالع درت لارو لا نایرطا یط ۳
 داصتقا ع رشتنم هدنراخ را ۳۲ ۱۸۲٩ ك ۴۵ا ووار ملا یوم یالود ندو

 هلوصح هقرف رب خرص هدنسهحاس كداصتقا لع الاتما هنیرثا یهدنمان تو
 نددافا یلع ,داصتقا اع قران , یدراهم نارعوا هد رد تا

 هل ن کو . یدشمقح ها لام ع هدر ا تو هتشب ندوب و شرا

 هدداصتقا لع یرظن . ردهدکلدا سیردن دلکش وب هدرانوتقلاراد نالا یملع داصتقا

 راه رظن یداصتفاو تاهرعآ < هساسا طلارش یداصتفا هدداصتفا ع یم وم دوخاب

 ندقرط تیمسا ماداو رلتارقورف داصتقا لع یرظن ییالود ندنوب . ردهدکلرتسوک

 تلود رب دوخایو موق ر یناهره هدنو کنوج . ردیدعلام كداصتقا نالیدا سیسات
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 دوخایو رع سکعلاب . ردهدک كوا هیداصتقا تایرظن یوم نیزسقملا هتقد رظن

 كتلم و یاداعو قالخا « ینوناق عضاو كتلود ايو كموف رب نيعم هسیا داصتقا یصوصخ

 . ردا هعلاطمو ققدت یتایداصتقا نالک هلوصح هدهصوصخح تروص ر ۰۱ یعس زرط

 یعرم نوجما موق ینیدلرا دناع هداکلب لکد هماوقا هل هلتموم هلیناققدن روکذ م مىق

 ینسهعلاطم ینیدلواکسا هجرلهنس یایداصتقا تاموقر ره مسقو .رتسیا قلوا لصاو هحماتن

 تله ۱ هدنروض رز يقج یاهداصتا یدنک ینالود ند و کروروس ورانا

 كمروک یلماکت تروص ندبا نارج یر ندرلهتسو قعاط یتیعضو یهدرضاح لاحو
 مق و هکنوح . ردهدنسهعلاطم یتیدللو هدنتیروحم كتا رظن فطع هخرات نوجما

 داتسا هراش نالوا دوجومو شمع هسروننهتسیا كمريدتا لمکت یتایداصتقا كموقرب

 ی هعلاطءو رکف ید ردهدکعا تا ۳۳ ههم وم هدعاق ی هدنمج صور زل كعا

 دعاوق یوم چاق ر یی کما لامستسا ًاحجرت ییارقتسا لوصا «یداصتقا ع
 سکعلاب هدر قجهشللاح هناتکا رله رظن نوحما هداصتقا تاح ندناضرفو

 هنجارختتسام اتن یرظن ندنققدن ًادرفنمكرلهلداح یداصتقا «هققدت ًادرفنم ی هبداصتقاهنداح

 هدلمعلاسکع رب هقشل هدص وصخ داصتقا «یداصتفا مع تسلارهماق .ردهدکعا قوس

 رانال | یر, ندعدق نامر . ردسقلت یدهدنقح تلود تهام هدوا لر هل وصح

 لوق قرهلوا ته رب راح ییفر عقوم ر كوب كب یراق هدرف تلود هدنرظن

 هدننام وکح رغ یابور وا TT نوجمادرف ناه كلود .ردءهدکلدا

 تل ود كد و داال ا یر ندر ذم نامز قوهوا ینکع كنقلت نالوا یراح
 هنسیدنک تلود هزوک ترک ۶ ۰ ردهدفلوا ِ یرکف ینیدلوا دوجوم نوا
 هنیدنک یی یلت الا سا عدس تاودهتشا ردن وعر هلسهساح ننناوق صو دخ

 تالذک و ىجا شالوا را كتلود یالوطندیسو داصت |ع یصوصخ ندا داحشا ساما

 سر نو هعوط رود ناقد رظن فو ر چه یلود تیلاعف نودداتصفا هحاس

 كند رب اتوا ك 64711 ان تسل مش ردرف مسق و تیاهن "ةوالع هرلنون

 .كيهداصتفا تسابس ييدتا ا هدنح را ۱ هلایم وم . ردشملا تانک ا هد لم

 نوما موق رب رھ ینمی kosmopoاitisعh للملا نب هلی ر 7 ی یرلمهتسس ىلم

 قرهحا ی هلداح باب هلع یداصتقا ع زملکنا نانلوب هدنساعدا ینیدلوا ارج الایعم

 دادعتساو تراهم هدننایداصتقا كم وقههنسو ینفیدنل ون راح یدوجوم لقتسم كموقرم



 1۷ 8ک لم داصتتاو داصتقا اع

 موق نایاشب هدتکلعرم كداصتقا لع هروک اوبو ینکیدتیا فاشکنا هبا یسهحوصخ
 ینغیدلو دسرو قلوا لوفشم هلا یراهداصتقاتانداح و یارهاظت كنهصوصخ تلمو

 هدانال | هدرضاح لاح هک یدکوم رذفوا رثات یدراقح هنادم كتل . ردهنکعا
 كداصتقا لع یصوصخ . ردهدکلسا لامعتسا یریعت یلم داصتقا لع ًاحیجرت هداصتقا لع
 قج هلل [هرابتعا رظن یرازب«فاصوا كنم داصتقا ىلع هلهجو ییدلنسد هلتسرنک | دوخای
 ینارقتسا « یوضع «یځ رات «یصوصخ 100166 درح رغ «یلمع كروک ذم مق هسرولوا

 ندنرارادفرط كمسقو ید هدارو . روللوا جارختسا یروتسد ینیدشبلاح هدنروصرپ

 ینیدملوب ءدراتکام نالوا نامرج زکلا كن رارادفرط و ییدم | لثم فقاص وا هلابك ر ےک
 فلت . ردهدامالآ رانالوا راذفرط هبسقو رک ! طقف ۰ ردنابات روت 8

 یوم هملعوب هدایناملا هل نوک وب هکنوچ ۰ ردقوب تیمار چیه كاهیمست تروص
 داصتقاو هفرص "یعایجا داصتقا اضعب و ىلم داصتقا یتطتو یرظن «داصتقا یصوصخ و
 رکف سکلاب بونالوا یبخد رب چیه كمسا هدارون . ردهدکلرزو یمان یتسطت "یعاهجا

 تارو هتیهام یایونم كراساسا یوضعف لک ۰ ردفوح تب تا توت
 . ردفلاخم هلمام هننایوتحم كرلساسا یدرفو یرظن هروک هلوصا یهدناققدنو

۲ 

 نالوا راد هلوصا كجا دبا لامعتسا هدقعاط یلاوحا یداصتقاو هدنایرم یداصتقا

 لع ۰ ردلکد لمتحم یجهشیربا هتامن كنو یک ینیدلوب نوکس زونه هلداعو هعزانم
 حیجر یییارقتسا لوصا هسیا یسلم مقو لالدتسالوصا اعاد ییرظن مشق كداصتقا

 ًاغر کوب اذهم . ردهدکمعا تأشن ندنتسطو تیهام كمسق ره قرف وب . ردهدکهما
 قلوالئان دارو تاققا یداصتقاو یل هکنوح رو یلات هل 6 و

 هلاوحاو تام ولعم ناعم در ندقدل وا یحاص رکف رر حرص راد هش نالس هتسیا

 لوا هدمنلاوحا ضعب و ییارقتسا لوضا نر لخ لا نو نو
 . ررر رک جهت هلوا لباق یماعا هلا لوصا رعد تلوصارو یا اعد ا

 یوم لالدتسالوصا .زرهتسیا كمما حاضیا هج هصق ینغیدلوا یرغوط ردقه كنون

 لوف ار روک دم لوتصا . زدا رکف هوب یرغوط هناعولس یصوصت ۶

 نالوا نارمکح هدمداصتقا تاح ندراحت نالبدبا ااا عو تافراعتم نالیدا



 یسهعوح یسهتلوک اف قوقح >> ۸

 هدلوصا و . اغوا هغمالک | یتارهاظت یداصتقاو هتعاط یطباوضو دعاوق
 هدروک ذملوصا الثمو ییدتا دانتسا هلماوع یحور چاقرب كننالماعم یداصتقاكرلناسنا

 هدرادقم زا ردق یتیدلوا نکم ههدوصقم جاتو قلوا لئان هشاوف یداصتقا كرلناسنا
 لوح ارو ییدتسا كمشرا هلا یس نالوا رادهقالع ها یخ توم مدع

 ا ع اا تالماعمو الواح امومكلماوعوم لالدتسا
 اا هل ا یا ۰ ردهدکعا لود قرهلوا ادم هننا قفدتو تایرح كردا نظ
 ۱۳ ار رد ا طاتما نارق ناو یساسا ننلهاوع و تالدتسا لووضا

 ندنشیدلوا ع نام یتعسط كتکرح طف ور یل ینیدلوا قرف هدنسادا ییاط
 . رد ااا تطع یا رو تماقتساو تک رب یو اوو

 هجوت یرغوط هەمو دعاوق ندهصوصخم تانداح هسیا ینارقتسا لوصا سکعلاب
 ا دد یادت تیهداصقا تاح دا لوا لوصا و ردا رظن

 ینسەلخاد تیهام كنآ هنيو . ردیا لیلحت ینا تیاہن و ریوصت « دق و طبض ینآ
 تارهاظت نایلدا همش چبه ندنیدلوا ییا كلماوع و بایسا نم كرادبا نامت
 نداو ریثاط یس كلبا هدا لوا هلا قیرطو . ردا جارختسا یناماوع نده داصتقا

 .رولوالصاو هبهللصا بابا لوصالا نالواساسا هدنسهب داصتقا تالماعم كناسنارم اراتعا

 هدلالدتسا لوصا ۰ ردهدکمنا اوتحا یصقاو قوح كب لوصا کیاره زسهمش چیه

 ۱۳۳ ادا ارم یک اب ندهموع نافزاعتعو تامولبم نالیدبا لوق
 لمک هدنناب كیو هدنکلب لکد كلماوعو بابسا هرص رب زکلاب نالا بقعل هدراهعفد

 یسهملا و رظن تیک ییدتارثأت یارجا تاعا قوحكب اهد هدههداصتقا تالماعم
 و ۱ الا لوصا رانا هل یرغوط اهد . رددوحوم یمهعلظع کل

 دعاس ندهبداصتقا تابح نالوا دوحوم هدلاح تقشح هسیا شمهلها لامعتسا هناراک انتعا

 اد ۰ نارعسا لوصا ندفرط رکید .راورلیا نرکمرو یهداصتقا تانداحو «ردا

 ا ا ا وا لاا تالوا قداشت و کد یراش نالوا تم
 هحش ر لوا ندتفو هدنقح باساو لماوع نالوا ساسا ه هدام یالود ندو و ملو

 اا و  ر طا راو لكلب تعا مارتتشا
 ااو ا ا ننارف نالوا دوحوم ءداح تقفح ها اقفد یل
 ندشتف و تفقد رظل هاش واعم تل وصا ك جاس نالیدا تاک | هلال وصار ادح عم



 1:۹۰ × لع داصتقاو داصتقا لع

 هسرولیدا باتس هش واعم كلوصا ییا ره ہدہلع قیقدن رب یداصتقا یی ےک

 قمر دلاق ندهروا نوتسب هکلاتحاو كمریدشبا ههجرد ر نود كب یلاتحا اطخ

 تافراعتمو تامولعم یلالدتسا لوصا نا رسا ا و .ردلکد ناکمالادعل

 هل ر وص ا یت هدهققح هبداصتقا تاح كساوف نانلوا لاصحتسا ندهیموم

 لوصا هدننمض یحاضیا كنهققح ُهیداصتقا تابح هدلالدتسا لوصا یک یدل دیا ماعا

 ققات هلا حاضیا زرط رب یتطنمو یعومع ینجشاتن كيابسا ییدلیا طابتسا كسارقتسا

 ماعا یروک ذم لوصا هلبتروص كما هارا ینفیدلوا حس ردق هیهجردهن كن ا كردیا
 . رولس هديا

 ۶ لتنها ردق یرکید یر. ندلوصا و یس نالود نیو تا

 ید ردوا قرف اا ا ل ییا ره اسم: زا
 نالدبا باستک ا تامولعمو تاققدت یملع زکلایو نالیدبا لاصحتسا اتن ىلع

 هسرولوا تنها ردفم نوتادم لوصا ارز ردح ج یاد لرصا ج

 یرضوط كنهداصتقا تایهاظت هاو كنهققح داتا تاسانم نوسلوا

 باسا هلقاب نرو تیبس هنارهاظن وبشا یک ییدتبا بلط ینقیقدت هدنروص رب
 «هبداصتقا باح مومعلاب روک ذم لوصا یدعا .ریشارشوا هنققدن هلتقد لاک كلماوعو
 ذخا ردق هنسهطقن رب كحوک لا و یرغوط هتهج یه هدنفح كنا و غا دوه هلیماع
 تاسانم هنا شلدا لامعتسا لا اعا لاک لوصا» تلذکو رسا روح کما تاعوعم

 یشراق هلو نامز كنهبداصتقا تاحر یهو فشک ینسهخ رات طباور كن هفلتخ ُهیداصتقا

 لماکت كتلم ر روک ذم لوصا تیامو ۰ رریو تبیس هحاضیا ینتطوب عو هقالع نالوا
 . ررتسوک  ةحارص یهصوصخم لاوحا نرو نایرجرب هقشب ندراتلم رئاس هتسیداصتقا

 .رولب هل وادار ایلاّوس ریتم قلرط كج باب دنا بقعل مد رع مع ازاد هداروب یدعا

 كن هیداصتقا هلع تاسیردنو كناقفدت یداصتقا یملع هدهدروک ذم هبسوم زسهپش چیه

 یهیموم نئاوف ندبا ارجا ا کاو مظنس یتسهحفص یه كە داصتقا تاح یسهفطو

 ردق هنناعر هدینسهققح ٌهیداصتقا تاح ثناکرت هکردلمهل ووا طقف .ردکملسو قعاط

 رب . ردبالکشت هفظور مهم اهد نوجما هیداصتقا مولع كما لیلحو حاضیا یا قیاط

 یملعو «ندنسهعلاطم هغ « ندناحابم زکلای یعامولعم قرهلوا یبط كپ هلبتفصیجا
 ندنسه.داصتقا تاسانمو لاوحاكتکلم ندفرطرب امر همه طاتتساو ذخا ندراناوتالواقم



Eیسهعو#ب یسهتاوک اف قوتح  

 لاک دندو رط رک د طقف و هنفیداوادوجوم كنامولعم زا كب قرهلوا یطقو یرغوط

 غارفا هلکشرب لقتسم یتسیدنک ی دندنرظن هه یداصتقایکینیدلوا ندنرظن ٌةطَق یاس
 ۱۳:۳ ۳ ترس - ردرادههالع لیرکیدکب هدتهج ییاو ۰ مناق هنفیدنلوب ءدنلما كما
 هلطرش ی هادا كنسهصوصحم فاصوا یدک هدننابم ینایداصتقا اوروا یرغو یطسو

 تصضو لماکت كنسلم داصتقا اکوت ی رهظم ه یداصتفا لالقتسا کو هب هد وس ینىع

 هطئاسو جا ا هنفاشکنا كلاوحا دوجوم و هنامولعم یرغوط هدنتح هداصتقا

 . نمای دیا لح هاب اتای رظن بولو اند اظ و ییمع ءدسیکیایه كرانوب .ردلباقهلبا فوق رب حسحت

 .ردراو جایتحا هرلهسک واف هلبا یداصتقا رکفرب قبطت هدنوجما تیفک ینا ره
 ىلوا هنس یللا قرق یتعضو كداصتقا لع هدرضاح لاح هداکرت ندناضورعم رکذلا فلاس

 نالا یالود ندوب هتشيا . رولیبهیراقیج یسهحش یتماشم هتعضو ینیدلوب كنایناما
 ۲ و ی اه دارا رسم ناب یا تای

e۳2 تب هداعقا مواع مدن توش اراد,نالا هدنسهلسم ییالر دنا لفا  
 ۱ . ردلکد لاک ندمدناف كعرک وا ینغیدلوا شا ارجاو اها هلهج وه

 هداصتقا لع دناع هلود هرادا هداسنالا هرزواینیدنل واضرع هدنمسق یجترب كن هلاقموشا

 اعاد یصوصخ یسهلا هتقد رظن هللا انتعا و تقد كناسانم قیطت و یداصتقا ًاطوبم

 اذه عم . ردشلدیا لوق و دع قرهلوا یمهفطو كناسیردن یهدرانونفلاراد و كملع

 یذوفت و مکحر, للتوق كب نامز قوج كب هدنرانونفلاراد نالآ هدیایرظن كتمسا مدآ

SE N ISN 
 كساقر "قتسبربمس علام الب هلی روص یساغلا و عفر ردف یتیدلوا لباق كتلود تلاعف

 ا ااا یا اا ترا ےک ہلا جراخ یسهمادا

 روج کم اریادن ذاخنا اقفوتهنب رکف كرانا هده یروطارپع اتموکح هلتهج ینیدنلود هدنربثأت

 دوه ےک كجوک و طسو كرارادهامرمس كو ندفرطرب ىا كنو ۰ یدلوا

 انتعا هب یوم ءافر و قملق طوبیم هتسرایدنک یرانوب هدنسهاس یراهدامتم تباقر هللا

 قمر دشلاح نوجحا یراتعفنم یدنکر دق یتیدل وا نکگ یهلمنالوا زرسهبامرس نزکعا

 كمردتنا لاخدا هتسهساس نالآ یتسهعتما ناکا a الب ندحراخ ندفرط کبد و

 ,یادغب كوس تاب اش ما . یدهلوا قلوا منا هنسهعانص DUE عو كناسالا و



 -۵ ۰۱ لم داصتقاو داصتقا مع

 لتدش هدنتحم یاقر كجراخ هدكنتعارز نالا نامز ینیدلنالشاب هتسلدهلشیا كت ا

 . یدقبج هادم یسکلم یملاق ضورعم هنارحم رب

 هدنحرا ۱۸۷۹ قرامس سنرپ هدلاح ینیدلوا رضحتسم هللا هداصتقا تاققدن

 یتعم هبعامجا تسایس هدهرص ود . ید تا هل لوح رب هدنسهبداصتقا تساس نالآ

 هلتهج یفیدلوا ناصق كب هبملع هلوا تارضحتسم نالیدبا افا ندنفرط یرلاضعا كن و
 . ردشاع هیروطاربعا تموکح یراهحلناب كنامدخ کە دياب وب

 ییناوق تالیکشتکهدلخاد یتمرکح قلروطارعا ًاقفوت هنیسنرپ باح یییعاسم یلم
 یرود تراجم "یتسبرمس . یدشعا ممعتو رشن ینیناوق یهدنقح هجراخ تالدابم هلا
 لو یعس "یتسیرس . یدیا شلوا نارمکح هاج رکف و شما هاب نوا ناوزه
 شلدا اغلا نوجا نامر یه هس یرود 1215567 12176 ۱۵18567 passer 0 - یبسلرب

 دداا وت . ینعسداطاب هتلواش ری رکف یخ تم روح
 دوجومتقوره . یدتسا طابترا سک هلبابالقنا یهدداصتقا یرظن تالو نالوعوقو

 یرارادفرط داصتقا یتسطت ناسمهدیا هارا قرت رثا رب هل الود یایرظن كتمسو نالوا

 ناربات ترا کم ی ید عقوم ذخا هدرلءرص كوا هلا هبلاغ ةوق رب

 یعاسم رصح هقفدت یهققح "هبیداصتقا تاسانم یهداسنالآ هدنرانونفلاراد نان ددنتح
 اوح | تاب هام م . تامالاو كس شود فر

 نوجا كمليب هلق نكم ینلوصح تالکشت ریو كليبهرو مکح رب راد هنسیداصتقا
 رلهیلص «رلروسفورپ . یدادبا راخداو عم هنیرزوا یر رب عیانمو داوم قوج رب یضتقم

 هدهج ردقج هل وا دادعت لباق ربغ علانمو داوم نالیر و ندنفرط رلناشایغوا هلاتاقىطتو

 دیازتم هنوک ندنوک هروک ذم عبانمو داوم ۰ ردرابش كج هلدبا لاها یک یفیداوا قوج

 «زالوامطقنم تقو رب چیه هیداصتقا تاح ارز . ردهدکلدیا راخداو عج هدنروص رب

 یمسق رب ندعیانمو داوم نالوا رثک كي و . راقح هادم لئاسم ی هدهکلب
 یهدنونفلاراد . ردا لاقتنا ههیملمع ةسزخ رار هلقمهلوا را جا رب نوکو

 شلدایلت قرهلوا هقطو ر ىلع ویی یلدا فقوت هاققد یملع كتهملع تاسیرد

 حجر كمنا تامولعم بسک ه«هنداصتقا تاح قسطت هداسالآ نکد هرضاح نامزو
 . ردشلدیا



 یمهعومم ی.هتلوک اف قوقح >> ۲

 ما هلط هد رول دم .تاسسوم : سورن وا راه هبلط هدنرلت وشلاراد ناما

 نالا كجوک سردوب هفامعم . رروک سرد ر هدنمان لخدم رب راد هناصح هیداصتقا

 یعومع داصتقا نالوا سرد رب جلسا لا هدنناسیردب داصتقا لت رکا هدرا وتفلاراد

 ۰ رولیروک رار هاب | یم داصتفا یرظن دوخایو

 هدارو زکلاب .دلدشعارک د هدیراقو یفیدل و تراعنده یاو كداصتفا یرظل

 وکیل ر قر هل وایرظل هدهحرد ینیداشالک | ندنمسا تفو ر چیه كسرد وب

 رب ره و یسهارا رللاثم ندداصتقا قبطت یرظن داصتقا یکعلاب . زهدتروح كما نا

 هلداصتقایتسطت تیاهنو یسلریو تامولعمیاصحا هدننض دبات یهیداصتقا نیناوق نالیدیا

 جنگ هلیروص یلاخدا هسرد وب كنسهصوصخ ثحام ضعب یک ینیدلوا هدنسهسم دقت
 9 لا سرد ر یتکیآا هوالع هروک ذم سرد . ردمدکلدا سیزدن هدلاح رب

 تانداح كناسالا ديو هکردلم داصتقا لمع دوخای داصتقا لع یصوصخ هدوا هکردراو

 و . ردهدکلدا حاضیا یرلهداح ینمع كنبلم داصتقا هام یار و یبهداصتقا

 كنوب « ییدتبا لکشت هلنروص هل كنيداصتقا نامل ا قرهللا هتقد رظن رات هدسرد

 تعضو یهدرضاح لاح ییدلدبا تلاعف یارجا هلهجو ه ندتلود فرط هدنمض یلماکت

 هدنابداصتقاو ءکیدتسا بترت فئاظو یکهن هتموکح ندوب «ینیدلل و هدلکش هه كنه داصتقا
 ا 2 ها داسقا رول رک اوا دوخ وه هلهاکت تلبقر لصل
 داصتقا .رولبربا هب یبصاممق ترد هجیلشاب هلیمانتالقانمو تارباخمو داصتقایراجت «داصتقا

 یيدتساماضا هنس رامسق تالامتا هدهه راق «تالاما هابالا «تالاما هدوا نارك یعانص

 هر تالقامیخد تالقانم هسو هت رلمسقهجراخ تراجم وهلخ اد تراج هد یراج داصتفایک

 هاداصتقا .رددوجوم هدهلاماسقاهقشبندنود راش چ وا . رولبربآ نامش هر تالقانمو
 کک | . ردلباق رع كمنا سیردن لا سرد ر كرتشم قو هکردقوح ردقوا یامش
 نامسقضعل اهد یک كنو و هبعاجا تا « تالقانم ءرلهسرو «راهقناب « راتعا « دق

 1 # ردهدکلدا حاضیا ES E صوصح سرد رب

 رضاح لاح :!مهرتسوکینسارجا تروص كناسیردنو (هلا قرهلوالاثمنیعارز داصتقا
 رظن رب یعومتهنلماکتیحشرات كي هبنفو هقوقح تاسانم هدتعارزیعارز داصتقا نوجا یمهف



 ۵ ۰.۳ &*& لم داصتقاو داصتقا مع

 هنحاضیا كيهددعتملئاسم نالوا راد همت كنضارا هرکص ندنوب ۰ الشاب هللا ینطع

 یهدنقحثاریمو غارف وعسكتککلم تابسانمهصام ابوینیدلوا دناع همک كنضارا.روایشیلاج

 دوخای و هطسوتم دوخاب همظع تحالف ینیدلوا هدلکش هن كنهقوقح تاسانم

 « كتلود و ینیدنلو راس و یداوف كرلنوو ینیدلوا اک ی كا هربغص

Oرکع نشو ررایدا قفس یتلوا تاع  
 همتلشیاییا لا نوجا درفو تعج الثم . رولیدبا حاضیا الصفم ینف همتلشیا داع هتعارز

 كلذک و یلئاسم تلود تنواعم هلیایواعم تاذلاب كعارز هدننمضیدازآ كناللصاحیلوصا
 «لئاسم هءارز "دام ء یرلهطروغس تعارز «هعارز تالار لا « یوصا یعارز راتعا

 ینیع یسهباج كتعارز هلشرط هیراجت ٌهجراخ تسایس « یالبکشت كنهعارز عفانم

 . رولیدبا هوالع هراتو هلبا ره و حاضیا لکشرب لصقم ردق هتناع ره هلتروص

 نو كنموادم یلوا هنس یللا قرف ؟ رک وار لصن هل هدنرلنوتفلاراد نالآ

 تامولعمییدتا هدسرد هسرولوا كحهلبدبا رظن فرص ندنارق كنهملع رانا ینامولعم
 اهد یرلسرد تاقسطت هدهجردر یلتوق كب هدا رسد هدرضاح لاح طقف . یدا

 هلا یس هل كن هماطج هدراسرد كملعم .ردهدقعلوت یراسردتاقسطت ییمع هارصتر یرغوط

 تاقیطت هلیاراسردیسلوا لوفشم یربآ یریآ هی ربه كن هبلط هسیاهدنراسرد تاقمطت و ندرب
 یک ییدتیا هرادا یراسرد تاقیطت للعم . ردیرب ندهساسا قورف یکهدنسارا یراسرد

 مع هعش ییدتنا بیقعت اک ۱ قرهلوا لوغشم هجورتا هلبرب یه ندهیلط
 لامعتساهدیراسزد تاقسطت . ردا قفدن یتسقرت هحرد هدسرد هو یامولعم . روللو

 هنموادم اي . ردفلت هروک هسه نرد دادعت-او زرط كسردم عیطلاب لوصا ناناوا

 ندواو «رولیرو عوضوم ر قفوا هرزوا كلدبا رر دوخایو ك هملق ار

 . رواندا ارجا تادقتت اک تشم هلبا رلهلط رکید ندا كارتشا هتیراسرد تاقبطت هرکص

 امومع هنیرزوا عوضوم نالیریو ندنفرط تاذ ندیا هرادا یراسرد تاقبطت دوخا
 لوصا . رولیدبا عضو ههتقانم عقوم روک ذم عوضوم هرکص ندقدلللوب هدناراضحتسا

 یموادم ینعی . ردر به فده و دصقم نوسلوا هسروناوا باعا هللروصه

 فد رظن هلروص ۵ كلام یلع یداصقا رنا « كعا روح و

 هدرلهصوت هدنقح

 .مدنسه را لمت ردم هلا هلط ردکع هرک و اینغج هنل وا لح لصن هل رانا و كم شد یا



eیسهعو# یسهتوک اف قوقح  

 و دف را ید رک هلوصح ارقار ندا داتسا هعس رغم

 رعد شیوا لاو

 1۳ ۱ ۰ مدیا رظا فصع اهد هد ر هراح نالوا ناس الاب هجور

 ینیدلوا قیاطم هلاح یهداسنالا لوا هنس للا قرق تعضو یداصتقا «یملع یهدرضاح

 یملع داصتقا نادا تقو وا . یدلدا باختا قرهلوا لاش یرانونقلاراد نالا هلتهج

 د ار سنت یراس یا هور هروک دم ع : یدشعا ذاخحنا فده رب لصن

 یدشعا کا

 هنسهداصتفا لاوحا یقبقح یهدنلماکت راتو یهدرض- لاح كتكلم : الوا

 یسهیداصتقا لاوحا كجراخ هلیسهبداصتقا لاوحا كنکلع : اینا « كما عالطا بسك

 ۳ تل هداصفا تاع . اشاب « كعا ارجا هنا رب دارا
 كداصتقا ع هدهد زی ونفلاراد مز . كعدبا تامولعم هدنقح رادو طئاسو یضتقم نوجما

 كوص كا هز .مهدنرکف ینیدلوا هدتروبم كعدبا لام هتسیدنک یهفظو عون چ وا و

 هجور هسرولواقح هاب روص هد ردللت ءرک وا ی یمداصتفا هسفو یعداصتفایم وم قرهلوا

 : زهدش روح كمرو ناوج نا

 ريعت ىلم داصتقاو داصتقا یعومت هجنایدبا ثحم عوضوم قردلوا لع داصتقا مع

 طقف . ردمزلا هدسکیاره كن هبداصتقا تاققدن ىلع قرهلوا یو یرظن هللا رخآ

 ثح عوضوم یسهقاعتم تالماکت كداصتقا لعو یسهرضاح تاجابتحا كتلود رادا

 . رد ور یعلو هدعفوم كليا كداصتفا ىلم هسرولیدبا

 یردم هداصتقا مولع یسهتل وک اف قوقح یواعم یسردم هبداصتقا مولع : یمرتم

 مدام ره ور یبا 2

 ین و صد
 ے ےس ںںل حس



 فلاکت و ral هدانالآ

 درب

 دیکر
 هدنقح تاسل SE نادر راو کارو هاب | یادراو و هدهلاقم یحم ر

 اراک رو یرالوا ےکع تزود کر لام E E و

 كعا ص ع هراتعا رظن ی رطدسا بانک و اهد هات و۲

 رک ال
 ( تمجایم هرللودج كلوص نلیرتسوک هداخدم یهدهلاقم یحر )

 نالوا نیت هدنسساسا نواف اناا - یهماطا تانابا تل وعا

 هلحاضیاو ققد كنوناف چاق رب یک ینیدلوا هدرلکوروک - ادعام ندهمومع ماکحا

 نالآ هلهجو یفیداشالک | هدندنسنجو عون كرانوناق قلعتم هیوکریو . نمهللوا نیصت

 ردش ینتبهام كرانوناق فلت و . ردا نم هلرانوناق فاتخم یتبهام ك یرو

 ندهمشیرک اکو ىع . ردنا باما تعا ققدت یتسهصوصخ ماکحادلرلنوا نوجما كّما
 . ردراو جاتحا هناحاضیا کدی | لوا

 ۱۸۰۱۷ هنس زوع ۸ هلهج : یتیدنلواناس هدنسهدام ی 2۰ كنسساسا نواق اسنالآ

 هلماکحا یناسا نوناق Zo vereinigun gv er4 كنسهدهاعم یداحا لووك لا

 یسهدام ىە كنهدهاعم یساو .ردشملاقرتممو ىع قباسل ایفاک یرلتهج نایعلوالیدعت

 ( ییلروطاربعا UY یتوکو ( هدکلام نالو هدنلخاد یسهقطنم و رعوک هحنج وه

 «یارشموزوا « یریخ هیرا صوصخهللامعا اربب « هکرس « ارب « لوک رلوکریو یلخاد
 اکر عایو تأ «تالوک ام 0 هغاحم ورف « ینا وحطمو نوا « یارش ه وبه

 [۱] ۰ یدیا ترابع
 ا ب ادعام نو - ردنرابع ند راک رو اربو نارش ا راکیو لخاد نوک» 1

 حرط کریو ردق ه « مينهف » 1۵ هدهرلوتکه نوجا یماریب رخ صوصخ هنااا ارپ

 9 ۱۳ كنس هف رعت كلو NAN ران یو Ee O a رل ریلی هدا

 ۳ ردشلدا وه ۱ ها یس رقف



 یسهعو یسهتلوک ذ قو ته

 نوناق یناروطاربعا انامل ا ًاقفوت ههنوناق ماکحا کساد اع هتنامز قافتا انامل ا یلامش

 ,E 5 ا قوقح ,E وصح فلاکت حرط هدنسهدام ی ۳۵ كتسساسا

 ردعع وا رعت

 او راجماب ارب « لوک « نونو « زوط نات والاصحتسا هدنلخاد قلروطاربعا »

 یتح كما عضو هینوناق ماکحا هدنتح بورشو E نانو لاعا تتلو حاد

 هماربب یلرب هدنهدابو غربتتروو « ارواب زکلای . ردداع هتلروطاربعا انامل ا زکلا

 لخاد هفلروطاربعا . ردشلاق دناع هنسهمیرمشت هوق كتکلع ینیصتو حرط كنكرو داع

 « . ردراقحهشلاح کما نیم کریو عون رب قسنکی نوجا ]٩[ راهدام وب رلتلود

 ندهساسا ماکحا و نالوا داع هقوقح یهدنصوصخ فیلاکت حرط كغلروطاربعا
 هلراهدام نالوا دادعت هدنسهرقف یر كنهدام ,یحن ۳۸ نالوا رک ذ هدیراقو ادعام
 یر, كنهدام یحن ۳٩ ادعام ندماکحا نمضتم ینغیدلوا داع هنسهننزخ قلروطاربعا

 هنشهراداو لصح ت اک رو كالهتساو كوصوک هدامو . ردراک د نایاشیئد یسدرقف
 ی هراداو لصح ناک اک كراکا رو دوحوم هدنلود يه ردق « یدمشو بولوا دیع

 . رارلا تاصیصخم عون رب راتلود روک ذم نوجما یسافا كنهفظو ویو ردبا نمضت
 ندرلک ریو نانلوا ع نوجما راتلود فلتخم هدساسا نوناق - هروک هماکحا و

 کا حرط [۲] یفوکریو عون یھ كج هل هلوا مداخ هغلروطاریما ؛ ایا لا - رطنفرص

 ( هدام یج ۳۲۵ ) . رد وذام

 . ردقح هل وا هو یا هجو ر ینیدلوا لامعتسا ردق هبهجرد هب كتحالص و

 ییدتبا نیمأت ندرلکریو یکهن یادراو ینیدلوا جات كنابنالآ ردق هبرح نالعا

 ۲۵۰۷ هفت «لودج] . ردقجهاشالک ۲ ندلودج یهدینآ
 هاتسل هنادراو تاموسر یناللصاح رلک رو فاتخ هروک هنسهجدو یسهس ۶

 هدهلاقم ا ( قرام ۷۱۲,۹۳۰,۰۰۰ ؛ تاموسر ) . ردشلوا هدنسهجرد لم ییا

 هدهجرد ىع تفو یه تسل و راکری و هلا تاموسر هاهحو کا حاصیا

 رو کر نوتسو تسل ردق هنسهنس ۹ هدراهنس كلبا تح . ردشمهلاق

 [۳] [ ٠۰۸ هفیح « ۱ لودح ]

EE ERNEهللا نوناق یخ را ۱۸۸۷ هنس نارزح ۲: نوا لوشک زکلاب «  
 رد ع ۲ هدام ی ؛ یساسا نواف (۲) هوا سات رو ر یک

 رلقر کب ۷۲۱۸ ەفيص اehhbuch †der Finanzwissee1 كرەنغاو فلودا رلقر کسا [۳]



OATه ۰۷ و فالو مور  

 (۱) قرلوا قرام كس

 180۶ ۱ ۱۱۳ RE E هنس ینیدلوا دناع
 ۷۱۰۷و ENES ۱۰,۷5 رو ۱ ۱۱۰۰۸ 11

 ۱ ۱ ۳9 ۵ ۸ ۳۰ ۷۳۰۱ رله راغ بس

 ۱۱۳۲۵۲۰ AT AO ۱۸۳۲۰۲۱۵ ۳ ی

 ,\NN EES ۸ ll NEE OY oATV زوط

 ۱۹۳۹۹۵ ,NAF ۷:۱۷ | ۱۸۷۰۹۱۲ | ۳ لود

 ۸۰۲۹ ۷۹۹,۱ ۷۸۹,۱ Ve۹,۲ ا هرس

 NAVE ۰:۳ ۳ ۱ ۱۰ ۹۸ هسایماش

 ۱۰ VT ۱:۹ ۲٣۸9۱ هرو طئاسو

 Ee OV TS | TRNAS لاشاو تو

 ۱۲۸۹۵۰۰ |[ ۱۳۵۵۸۱۳ ۱۲۷۱۵۵۱۲ | ۱۷۷ ارب

 ۲۰۰۳و ۲۳۰۰۳, ۲۰۲۰۵ ۱۹۳۵۶۲ | یرلدغاک نو وا

 e ی ات سس زا رل هچبا و
 ۱۲/9 ۰۰۸ NTO CNIS و ۱ رالو

 و ۱۰۹۳۵۲۹ ۲۰۸۳۳۸ ۱ ۷ ۱ تمیق دیاز

 0۰۰۰۰ ی | COAANEG ۱ اما

 ۱۹۱۹۹ ۲۰۸۷ ۹VT,۸ ۱۸۱۰,۰ | [۲) یعرخ قیقشاتیا

 AFAT“ Ne ۳[۱)یسکر و یرکسع ۲۳

 لثم نوا زکلای قحا ردق هنسنس ۱۹۱۳ ند ۱۸۷۲ ینادراو یرلک ریو كاللا
 دیازت هدنسهجرد لثم یللا ینالصاح یرلک ریو لوادت هدلاح ییدتا دياز هدنسهجرد

 تمق دياز : ا مانا و یب یر نده ۱۵۱۱ ادعام ندوب : راما

 و E ۱۹۱۳ یسکر و لاا « یو

  l> Statistisehr Cahrbuch a a o fusdas Sentrale Reicheهنیخ ٤ ۵٠۹

 ردعمل ۲ ندرل رتا یمسر و راثر هل رو راد هقشب ۵

Statisteche Jahrbruch fus das Deutsche Reich Jahrgang (1] 
 هلفرشاع هنسهنس ۱۹۱6 یاادراو ندا ققح رلثر دیاع تراهن ۱۹۱۱-۱۳ 1915 9, 8
 . رلردب هدافا یادراو ناتولوا نیم

 ۰ ردقج هولوا تع هدرلیا هدنفح رلجرخ نالوا زستیمها كن هدانالآ (۲]

 كنه رکسعفراصم هداعلاقوف نالوا هدنسهجرد قرامرایلیمرب نالیای هدنسهنس ۱۹۱۳ [(۳)

 . کر و نانولوا ح رط هرزوا قلوا یناوشراق



 یسهعوت یسهتلوک اف قوقح > ۸

 هفاص تالصاح قدهلوا قدام نولم

 ۲) راک ر ورئاس | یرلک ریو لوادت | یرلیک رم وكالرتسا |
ETوا  

V,۷ ۱۱۱ 

 ۳و ۲ ۰۸

۱ 

 ۱ ۳۸۲۰۹ ۰ و ۱

VAY ۱ ۸ org: Ti, 

۱۹۲۳ 9۹ 0۸,۷ 1,0 ۱ ۰۸۰۷ 

 ینفاشکناتروص كتساس یربوراقر یلهسیاقم یهدین | نالوادناع ههیداع تادراو

 یرلهدزو هليا هادراو موم كراکرو هج شاب

 د اولو | یرلیکر بو كالہنسا | هنس |

OS N MU۳۹۰ ۰ ۰و7  

O ۰ ۱ ON ۳ ۱۸۸۰ 

 TEEN | ۰ ۷ As ۱۸۹ و ۱

AN . ۳۱۷ 1 

 ۱ ۳۲ )با ۸ ۱ ۱۹۱1۱

N 55 ۷,۸ ۲۰7 ۱ ۱۹۳ ۱ 

 ةن كنب راکریو لوادت هلیب هدریدقت یفیدایپاب هسیاقم هلینادراومومع كغلروطاربعا
 . ردشعاصقانن هدنروصمهم ةن یراکریو كالهنسا هکویلاح . ردبا نیست ییدتبا دیازت
 هنب . ردقجهلوا ثح عوضوم هدورلبا یتمها كنارهاظت و ندنرظن ُهطق هلام تساس

 ۳ یا دادراو د اک رو یاس ۱ ملا تاموسر هکردرظن نااش هدتساروش
 د دا صفات هدایز كم لن هدرا تادراو هدهشعا دیاز

 . تعجاح هراقر نانل وا 6 هل وا )۱(



 ۵ ۰ ۹٩ 3 اکو میحد هدانالآ

 نالوارکذ هدنراقو لاح و اساسا. رابراح هزوک هدقدنلوا هسیاقم اعمتحم درک و ادرفنم
 . رولوا نانسم هدندرلهر دلا ہراس

 ىراهدزو كن هبداع هبمومع تادراو

 تادراورتاس ۱ -نوکی ۱ رلیک ریو یوسرذلوصوک | هم ۱

AG ۹, ۹ NAT۳31  

۱۳۸۸۰ 9 ۳,۱ ۷۹۱ 

N EE ۱۳۹۰۸۷ »۷  

ASN VS ۱۸7  

A ESA ANS5۷.۰  

O ۳۰ N ۱۰ 

 نالوا لصاح هدنروص ر تقد نایاش هدنفرظ یسهنس نوا یجنرب كرصع ینمرکی

 تسس نالضاع لود تاسوم » نلیرتسوک هرزوا قلوا هرات تادراو هلدس و

 تاسسومهدهسلکد هلتسمر دناع هغو یجاضیا راقم كلدبت و ردقه یه . ردشمریو

 هسلوا دوج وم تادراوو کنوح . نمهلس وطرود ندتفد رظا یدیار كنسالصاح تلود

 . یدقج هنلواسم جابتحا هنحرط كراکر و هقشب نوجانیمأت ینسهزاوم كنهجدوب ىدا

 اکو فاتغو نالوا تر هرزوا قلوا صوصح همراه فلخو یعلا لعال

 کریو نالآ هلهجو ینیدلوا ناتسم هدندلودج كوص نرتسوک ینسهفاص تالصاح
 كب ندراکرو فاتخمو شما فاشکنا شاو شاو هدرانامز كوص هلحزا یتساس

 عمده رشت نالغا هد. رم لا مهم
 هلتسانمیموسر كو ص وک هدراقو نوما كا ادس رکف رب هدنقح لوصا کرو نالوا

 هیرابتعا یراساسا مهم كا ید یناشکنا تروص كنتساس کرو و هلهجو زمغیدزاب
 قیقدت یسات تروص كغلزوطارعا هلا یسساسا نوناق كنابنال ۱ ۰ ردلعلوا حاضیا
 . راقح هنادىم ینیدعلوا ست لام جایتحا دلو و یالوط نده ا هسرونلوا

 یسأت بس كنناصصخ رالوش رام نانلوا نیل هدساسا نواف هر رر و قجحمآ

 یارمکح قوقح هجیلشاب قلروطارپعا هکیدراروییدیا نظ تقو وا . رولیبهلیشالک |
 هغلر وطاربع الاسم یلم هافرو ثرح بول وا فلکم هاس هفط و ا كنه رکسع وقف هلا



 یسهعومم یسهتلوک اف قوتح چ ۰

 یش اطو ءكغلروطاربعا یالوط ندبس و . ردندنف اظو هج كرلتلود نالوا لخاد

 یعوسرالورهوک ناناوا 1 هدنساسا نوناقو کج هل هدنا اشا هللا طئاسو دودحم 9

 یدشلوا لصاح یعاق یجهدا تیافک كنراک رو كلالهتسا ضعب هللا

ETD EAT ره زور N 
 یر ن ا كعروطارعا تولوا تاع و لص اغفر هوتا 1

 لاصحتسا هدتکلع لخاد ۰ ردهدتنهام 00 كالهسا یر و و . ردشلدا لسعت

 قرهلوا قرام ۲ نوحاولک ۱ ۰۰ ندرلزوط نالیراقحهلواد نادم ندرلوهد بوللوا

 . ردشمهماغوا هلدسرپ چسه کرو و ردق ه یدمش . رول وا لصح

 جاوح زوط دکنوح ۰ ردرظن نایاش هابراتعا ساساو ردربغآ یسکر و زوط »

 اهد ندرافنص نکنز یرلفنص ارقف پولوا هدنلکش یسکریو سار اتداع . ردندهرورض

 [۱] ۰ ددیا قبصت هدایز
 ماوع یالصاح كنم رو زوط هکروسدبا صع هداتتعا رظن هدیتساروش رتغاو

 ۳ ۱ لر سع سرعع سر ین يا ی فر كنیراتس
 . ردهظحالمو لمأت نایاش هجم رآ هلع ءانبو ردهل ریدشیراق هلیاتلود

 کو سا دار ساوا ساوا یر ند ۱۸۷۱ یالصاح ےک رو زوط
 . ردشملوا غلاب هنویلبم ٩6,۲ هدنسهنس ۱٩۱۳ نکیا ترابع ندقرام نود

 لالمساو یعوسر لور هکردشلوا تا هلس هدنسسات تاد اهد كغلروطارعا
 مامضنا یسهیرح تانیمضتزرسنارف هرخالاب هرلنوا- « تادراو نالوا تراع ندنرلکر و

 هدتجاح نح -یسهزاوم هجدو قلروطاربعا تح . [۲] یدیا یفاک یغ - هدلاحییدسا.

 .یدرولس هوا نیمأت هدنسهاس یالبصحم رالوشرتام -نانلوا نست هرزوا قم والیصح

 یج رب هدنس هنس ۹ هکر دهتروص و . ردشم رو ناد هنالیدعت یلساسا تیاغ لاحو

 كرا( (December brie( تاحالصا و «شلوعوق و هللام تاحالصا مهم قرهل واهعفد

 ندا قلعت کور وک كناحالصا و . ردشلروس یرلیا هلسارب رحم یحشراا ۷۸

 رفاسم رب ندیا لکشت رابرب كوبوب قلروطارپعا » . ردشهلوا ثح .دیراقوب ندنمسق

 - ردشاروک قحا ردق هب ۲۷۷ 7 ند ۱۲:۵6 ردق هنسهنس ۱۸۷۹ ند ۱۸۷۲ [۲]

 2۱۹۸ هفیمص ۱۹۱۳ انه . تعجاص هنیرلا ثحاب ندنتسایس یلامو كورصوک كنابنال ۲ كفولرغ



 ۵۱۱ ۶ فللاکتو موسر هدا

 «. ردلک هلا رور رفاسر باحلاع نوجا رتو نالوا لخاد هقاقآ نکیا
 قلروطارعا ندا بقعل یدصاقم هعاجا تساس «ساسا نالوا هدواحوب

 تساسو .ردشمر و نادم هتاس ندامارلا یل روتا هب هب داحا لود ندنف رط

 قبضت یبرافنص ماوعو دوجوم هدهداحالود هلیدسزت دارلبکر بو هطساولاب هدقلروطاربعا

 هدباسوب کوج . ردفوطعم هنیدصتم كلمنا فیقخت ینفلریغا كرلکر و هطساو الب ندا
 [۰]۳ رولو ناکما هعیزوت ه همداحا لود یتادراو "هاضف قلروطاربعا

 هدتاسن یرادقم یضارا نلیدبا عرزو یلخرات ۱۸۸۸ نایروک یفاکربغ هلدصقموب

 یریوهدنتسن تل هل وصح نونوت كرم دبالیدعت یسوک ریو نونو یا نالوا لسع

 اعا یسوک ریو یضادا نوجما یضارا نالوا نود ندرا ترد هدنامز ناعو شعلوا حرط
 ۱ . ردشعلو) دسازا ور لو و5

 یرلدغاک نو وا هدهقاها لود هدنشرا ۱۸۷۸ زوع ۳ ینعی لوا هنسر ندحرابوب

 . ردشهلوا هوالع هرلکر و صوصخم هغلروطارعا قرهنلوا هصوت کرو دوجوم نوجا

 کوب . ردشمهمرو یهحبت نلیدما لومأم ندنرظن طق یلام تاحالصا یجربوب
 عیرس اهد هلتسن هبهصحدع هغلروطاربعا ندرلکریو یی یاحاتحا كفلروطاربعا لباقم

 یونس قرهلوا یطسو ردق هنسهنس ۱۸۸۰ ند ۱۸۷۱ [4] . ردشعا دیاز هدنروصرپ

 ملا ردق" هن ولر نواهللانوا یونس ناللصاح یسک ریو نو و نالواغلاب ردق هولم ییا

 یرلدغاک نووا . ردشمهعا زواحم یءهجردو یار ونوس نو و ی

 قم رب ندنویلمرب شاوای شاوای یالصاح . ردیراع ندتما ندنرظن ٌهطقن یلام یسکریو
 كنلروطاربعا ۰ رولسهللوا نامخن هدنسهجرد نولمییا نوک و وشمقح ردق هقرامنویلیم

 . یدرویدیا باجشا یسهلداق هلراضارقتسا ايو یعوسر كور وک یناحاتحا "هلضف

 .ردشلوا لصاح یحاتحا كمتک هیرلیا اهد هدهلام تاحالصا هکردمالوط ندنوب
 لیدعت ندنساسا ات یتسهلام لوصا كغلروطاربعا یالوط ندنناسا هلخاد تساسهفامعم

 : ردشم همهلس اب تاحالصا عور كج هد

N E ناسیمع ناب N 
 «هو۷ ۰۱,۹ . ردیت هجورب قیجا نالوالصاح هنسره ۲۳۳ هفیص 2. ۵. 0. فولرغ (4]

SEDEیرام ناولیم ۲ رو 6 ۷  . 



 یسهعو# یسهتلوک اف قوق> ۱ 3€ ۲

 یلترنکو عونتم كپ راهحال نالیباب نوجما ینیصت كرایکربو یکی « یلیدعت كراکریو
 . زکجهدبا تح ع وضوم ینالیدعت نالوعوقو "العف زکلای هدارو زب نوجما یتیدلوا

 ]۲٩ كر ههبداحنا لود رلکریو هطساو الب رار هلقمالوا دوجوم نوناقر خررص
 كل روطاربعا < شوا قسطت هلستروص راکریو راسو كورعوک هدراکربو هطساولاب
 . یدشلاق تادراو عینمرپ هدناکس یک رو هطساولاب هن نها یسهلام ٌهرادا

 انامل ا یلامش یلخرات ۱۸۹۵ زوم ۱۰ یخد لوا ندنوب عقاولایف . یراکریو لوادن
 یتاصلالو هتالیوحت ل همارک | نلیدنا هدعاسم هللوادت هدلخادو رلهجیلوب هدننوناق یداحا

 یونس) . یدیا دود ع كب یاالصاح كراکرووب نکل .یدیا دوج وم راکر و ماطرب یک
 ۱۲۰۰ اف هفت دم SJ e نولم یار
 ا رف لوام درفم دوحوم احا لود هلسهاخ لمس كنالماعم و
 ا کیر ۰ یدنا قح کت هدلط» ۰ یدرونلوا بلط ندف رطره
 هنسسأت كنهزاوم هیاع ءانو شعلوا حرط راکربو هدراتلود ضعب نوجما یالماسلوادت
 رلک ریو ید هننالماعم لوادت هلوقتم لاوما ندفرط قلروطاربعا هرزوا قلوا راده

 1 یدربلک مزال یعلوا ح رط

 یهدنفتح یدسز كنموسر ام یلحراا ۸۱ رو هدنسهحف تاظحالم وب

 E OES وسر هدنوناق

 . رامسر یسن نوجا تالیوحو ماهسا نالیراقج هلوادن عقوم ۱
 عوطتم نوا قاروا نالوا نمضتم یدوقعو ندا لوادت هدهسای و هسرو ( ٣

 ( یساغع هسرو دوخایو یرلاغع لوادت ) رامسر

 یساغع وای (۳

 هباغع یسن كنساغم لوادت عوطقم هلبا نوناق ییخحرات ۱۸۸٩ هنس ناریزح ۳
 هبدصقم كنواق عضاو یسملسوط روح یطیر هقاروا كيادوقع هدهسروو لوح

 هدندماقرا یهدین | یالصاح كنوناق یی . ردشعلوا نییعتو لوبق هرزوا قلوا مداخ

 . ردشعا دیاز هدنروصر, رظن نایاش هلهجو ینج هلشالک |

 مته هام ساسان 1



 ۱۳ & فیلاکتو موسر هدانا

 : قرهلوا قرام كس

 تالصاح هتل تاللصاحت هت

CAM) ۱۲۱۳۸۱۸۸۰۱۸۸۰۸ و را  SIMA 

Ar CO ۱۸۸۹ ۱ ۱ ۱ 

TEY ۱۸۸۹۳۱۳ ۱۸۹۰ )و  

ANE ANS ۱ ۱۸۸۱  

۱/۳۸۹۰ ۱5۰۷۰ ۱۸ ۱ 

EO O ۱۸۸۹و ۱۸۹۳  INSEN 

\AAYو  AE 

 رااح مارا كوب یسر افع هسرون کی نوجا یسهتیزخ یقلروطاربعا هدلاحره

 نووو وصول كەت ۱۸۷۹ - یتساس هلاوحو رود كتلود هکنوح . یدلکد

 ۱۸۸۵ و ۱۸۸۱ ۰ [۱] ردشلو قبطت یاح ید هدارو یک یقادلوا هدنم وسر

 هدنبسن یاصصخت رالوق رتام هراتموکح فلتخم ینالصاح عومم كنموسر اغم كنیراهتس

 ی.روح كعا عوجر هنموسر السا هک ردم الوط ندیو . یدرولل وا هلاوحو رود

 . ردشلک هعوقو لدسر ییطق هدم وسر ول ربساو ا هده ۱۸۸۷ .ردشلوا لصاح

 . یدبا داع هغلروطاریما هحنجوم ینوناق ۱۸۹۸ هنس زوم ۸ یلالصاح یعوسر وتربسا

 یالوط ندیاسا نایلروک موزا هنحاضیا هدارو موسر نالوا نیصت هلا نوناق وب طقف

 رصحنم هراتموکح نالو هدنلخاد هقطنم نالوا فورعم هما « یبهقطم وترسا و

 ( ۰ ردهدنجراخ كنهقطنم وب یرلتموکح غ رسروو و ارهواب « نهداب ) . یدرویلوت

 E نانو هدنحراخ یسهقطنم یعوسر كوص وک هلا 6 تم Ll یونج

 دوخای و لاقتسا یراق هنسهننزخ یقلروطاریفا هنر موسر و یرلتلود هسلاه و
aلومعم ريغ یعوسر وتربسا کسا و . یدراروللو فاکم هليموسر  

 هنلاما كنهسادسا داوم و هلا هشادتنا داوم صوصخ هللامعا كنوتربسا نوجا وت ريسا

 .یدرر وتالصاح د ودح یک یلاثما بولوا هداستیاغ ےسروب . یدرولل | ندرلباق ص وصخ

 هدایز تاقتاق ندنکلوا ندهنادتا داوم ینع هدنسهاس یسقرت كف ادعام ندیو

 همر تل یا هلضف نالوا یراقو ندنوبلبم ۱۳۰ كتادراو عبنم یکیاوب [۱]

 داو وک ی را ۱۸۷ هنس زوع ۱۰) . یدریلک مزال ا هلاوحو رود

 . تعحا م هناحاضیا ی هد هلاقم .هدام نالوا فو رعد هد یسهدام ناتششارف كننولاق ی وسر



 یسهعومت یسهتاوک اف قوقح 4 ۱ 4

 ۱۳ اب ا اورو تالصاح نوعا نییدلوا لصاح ِِ هنلاصحتسا وترپسا

 كلام یوا دوخابو عارفا 5 لکش ی وب ریس رسا رلبح هه راف . صفات هدهجردر

 علبم هدرلرادقم هاصف هتل هب کر یرلکدر و ندهن زخ هلن ر وص 8 جار خا اا

 قوقح كنه زخ هلا یولاق ۱۸۸۷ هنس نار زح ۲٤ . یدرلرولوا قفوم کما دادرتسا
 یراصحا وترسارب لوا ندنوا . ردشعلوا ارجا تالیدمت مهم هلیدصقم هظفاح یتعفانمو

 . ردشمامهلوا قفوم هدهشعلوا تاشت یمسر هتصخرصوصحم هراعاصو

 هب هنادتنادا ومو صصخ ءرلهناختالاعاتحوک صوص هتعارز بابرا اهر و و

 هظفام و اعا فلکت لوصا سا نالوا رک ذ هدیراقو كرلبدبا دير موسر صوصخ

 هرتلهدزوا قلوا صوصخم هنالامعا رادقمر دودح نوجا لوثک فاص رار هاکلدا

 ندع هه ۷۰ هنشاب هتل نوجا تالامعا نالوا یراقو ندنعم رادقمو خم هه یللا هنْشا

 صوصخ همیانص بابرا [۷] ردوا سساتیسک ریو كالهتسار یی هدزوا قلوا ترابع

 یعوسر باق نوجا راهناحالامعا ویو صوصخم هتعارز بابرا هلراهناخمالامعا كج وک

 لوصا یکی . ردشهلوا حرط مضنم مسر غینهف ۲۰ هشاب هرتل هنموسر كالتسا هتیرپ
 نالوا دوجوم ردق هتقوو هلروصوو . ردشلدا لیمشت هغلروطاربعا نونو فلکت

 [۳] ۰ ردشمقلاق ندهتروا یسهقطنم یعوسر وترپسا

 ST كب هلام تا نوا لا د ادد كيور وت بسا

 هدنافرب هبیرغوط ندبضوط نوجشا یسهنیزخ قلروطارپعا تارباتوب عبطلاب . ردشنلوا
 یاصصخح رالوشرتام یسهفاص تالصاح كنموسر كالهتسا کنوح . ردشمام وا جتنم ی

 ۱۸۷۵ ند ۱۸۷۱ قرهلوا یطسو . یدرولوا هلاوحو رود هرالود فلتخم هدتس

 كلام دوخایو تر ۰ رد لکشو هدلاح ینیدلوا لخاد یعوسر وتریسا ردق هنسهنس

 یونس هرکص ندقدنلوا لبزتت علابم نالوا هداعا نوجا رلوترپسا نانلوا جارخا ههبنجا

 كلهده قرف قلقنهف ۰ کهدنسهزآ غینهف ۰ هلی | نیس هفپ ۰۰ [۲]

 یدرلرداهدافتسا ندنو رلهناخالامعا كج وک نابعا لاصحتسا هاضف ندنیعم ۳ ردف ورعم هلیمات

 . ردقح هیمهنل وا ثحم هدارو ندنسهب داصتقا تاپ كلوب

 دو وک نوجا رلوتربسا نلک ن دهیبنجا كلام یک یتیدنلوا لیدعت فیلکت لوصاو (۳]

 . ردشلدبا دیر هدنروص یلتیمها



 0\0 ۲ فیلاکتو موسر هداینالآ

 تالصاح ردق هنالیدحت کی نالوبعوقو هدنسهنس ۱۸۹۵ ۰ یدروبلوا غلاب هنویلم ۳
 [۱] ۰ ردشمتا فاشکنا ی !هجورب

 قرهلوا قرام كس

CYA, ۱۳۸۹ 2۲۰۱ 

NANA ۱۸۸۷ 2 

۱۲ ۲۸ ۱۸/۷ 1 9: ۳۲ 

۱۶۷۳۰۲۳4 ۱۸۸۹ ENON 

NAVY ۲ ۱۸۹۰ ۶ 9 ۰ 

۱۳۶۷۸۲ ۱۸۹۰۱ 3 

۱+2 ۱ ۱۸۹۲ ۳۸ ۷ 

۱ ۶۷۳۲ ۱۱۹۳ ۶ ۸ 

Ll \Yo ۷۳ ۱۸۹4 4۸۱۲ هه 
۱ ۱۶۲۶ ۷ ۱۸۹۰ 4۷۸۹۹ 

 هنالیدمت كوب وب ید ینلکت لوصا لرکش یک یتیدلوا لیدمت ینیلکت لوصا وتربسا

 یسکریو هادا داوم هلینوناق ۱۸۹۵ نار < ینیلکتلوصا كش .ردشمایغوا

 نیم هلیئروص كما حرط کریو هراراجناپ صوصخ هلامحتسا رکش ینمی هدنلکش
 هدنتح ینلکت لوصا کسا كنوترپسا هدیراقو ید نوجما فلکت لوصاو . ردشعلوا

 كب ینالصاح ک ۰+ .:تسهحش هبنق تاقرت ینمی : روللوا دراو تاعلاطم نان وا درس
 ردق هزوتر ۰:۰ ردراجاب رادقم ینلع هدنسهاس هبنف ناقر . ردشعا صقاتت هدایز

 ید یالصاح یر و هلع مان ۰. ۲۲۷] ردشلوا لصاح تقفوم هنلاصحتسا رکش هلّضف
 كنلابم نوجا رارکش نلیدیا جارخا هبهینجا كلام . ردشمتا صقانت هدتسن وا عبطلاب
 راجهق راق ندیا جارخا رکش ندنغیدنلوا ارجا هروک هفیلکتلوصا یکسا عبطلابیسهداعا
 . یدرارول | هراپ هلضف ندغلابم یرلکدریو هدلاما یانثا ندهتزخ هدنسهرص جارخا

 هرئا نلیدبا شن ندنفرط یراظن هلام قرلوا هبحوم بابسا نوجا نالت هلا کت ا
 . 14 هفیص ۱ منق ۱۹۰۸ نیلرپ . تعجارص

 ] 8. a. 0. 00۳1216 ۲هفیخ ۰۱۹۱



 یمهعوب یسهتلوک اف قوقح >6 ٩
 لاحعا رلهراب ییدربو ةداصا هراجهقرباف نوجا یناحارخا رکش هسزخ هلبراتعا هحش
 ۰ [۱] ردشلوا غلاب هبهجردرب هلضف ندنالصاح یفیذلآ هدنساننا

 هعاخ هلاوحا اسرفلمحو هلیادالیدعت نادا ثبشت هنقسطت هدنسهنس ۱۸۸۷ زوم ٩

 یسکریو كالهتسا رب هنالومعم ید هدرکش یک ینیدلوا هدوترپسا .ددشملشبلاج هکمکج

 موسر صوصخ ههینادتبا داومو ثادحا فیلکت لوصا رب یکی هلیئروص كنا حرط
 لا ید هدرکش یک ینیدلوا ورا ارو یو کوا لبر هتک زد فصت

 ا کک یا ددا لوصا تركت لزرضاو ۰ ردشلوا اد فلک لوصار
 ۰ ۰ یدروسراح

  ۱۰۰ Oیسکر و هینادتنا داوم ترابع ندغینهف ۸۰ هنشاب راجا ولک .

 . یسکرب و كالهنسا تراع ندقرام ۱۲ نوجا رکش واک ۱۰۰ ۲

 . ردشعلوا صقتنراهراپ نلیریو "ةداعا نوجا رلرکش نلیدبا جارخا ادعام ندنوب

 كنقيلکت لوصارکش فولرغ .ردشلوا بلقنم هبهمارک ارب تراعندقرام ۲ ۷-٩ غلمو
 )رے دا هعلاطم ناسقاهجور ه.دنفح ها

 . ردشعا لکشت یقرت رثا رب ندنرظن هطقن یداصتقا كرکو یلام رک نوناقو و

 فیلکت لوصا یلخادو یراتسایس یهدیابوب كنهریاس لود یرهمارکا تاجارخا
 دید قارثات نالوا هنتسهلام لاوحا كتکلع هدهبشمهم هیدنا وفل نوتسب هلتسالوط

 هلی الوط فیلکت لوصا یکسا یسکریو كالبتسا نا واحرط هنالومعم هکولاح .ردشلدیا
 . « ردشلدیا دیدم لاصحتسا لوطا یداصتقاربع نلک هدوجو

 ال وعوفو رد 2 ترد + یهلوا دع دراو نوت یبهعلاطم ,كفولرغ
 راجماب هلا نوناق یلخرا ۱۸۹۱ هنس سیام ۳۱ ۰ رویقبح هحبت ینبع ید ندنالیدعت
 ۱۳ هتشاب مارغ ولک ۱۰۰ یسیکریو كالہسا لباقم کوب . ردشلدبا وفل نوتبسب یعوسر
 رس نالوا لعدا ندهبنجا كلاع هدنامز بع  ردشعوا غالبا هقرام ۱۸ ندقرام

 سیسأت رلمارکا هغچا ندقجا نوجا تاجارخاو دییزت یعوسر كورموک نوجا
E E ۱1نان کلا رلهیمارکا صوصخم هنناجارخا رکش هکیدرویلوا لست  

 نوجایسلدبا فرطرب كتفا و .ردشمرک هنلکش تفا نوما راتکلعنو و ندا جارخا رکش نوجا

 هلنالکهملاک اکو هدنسنارفوق رکش لللانیب لسکور هدنسهنس ۱۹۰۲ قج ۲ هدهشلشیلاح قوج
 . ردشلوا لصاح تیقفوم

 )٩۰۹۰۰۰ )۲ هفص ۱٩۲



 فیلاکتو موسر هداینالآ

 زکلای ید تالیدمت یی و, . ردوا

۰۷ 

 راد کو . ردشلاق هدقبطت عقوم هنس شب

 یی نانلوا قنطت نوجا رکش دس ۱۸۹۱ ثلیدش . ردك ا رو تاحایضتا .د را
 : زکجهرب و ماقرا ضعب هدنقح یسهلام تاربثأت كفىلكت لوصا

 تالصاح ا

o14, ۲ ۱۸۷ 

NEY ۱/۸۷۰ 

 ۵۰۵۲ هو 6 ۱۸۷٨

۱۷۷ 1۰۱۸ 

۱۸۷۸ 4۰۲ 

۱۸۷۹ ۶52۰۳ 

۱/۳۸۰ ۵ ۲۸۰ 

۱۸۸۱ ۷۱۰۰۹ 

| ۱۸۱۸۲ 20 

۱ ۱۸۳۹۳ ۵ ۳۷۷۷ 

۱ ۱۸۸ ۶۱۰1 ۳۲ 

 قرهلوا قرام كسب

 تالصاح ۱ هتس

 أ

۱/۸۰ ۱ ۱۸۰2۷۳ 

 ۱۰۵ ۰ ۸ ۱1۸۸7٨

AAV۱۰۲۷۵۰۶ | \  

 ۱ ۱۸۸۸ | ٩۰۹

oV, ۱۸۸۹ 

NAS, ۱9۸۵  

۱۸۹۱ | 11۹6۰۳ 

1۸۹۲ | 19۳۲ 

۱۸۳ ۲ ۰ ۷۷ 

NESEY ۱۸۹ | 

۱۸۹۰ ۵ ۸۰۷۲ 

 . ردشعا ماود هرکص تدم نوزوا ندناحالصا یجنرب لاح و . ردشملوا لاصحتسا

 ۰ [۱] یدرولوا غلاب هرانوکی كوبوب رامراپ نلیریو "ةداعا نوجا تاجارخا هکنوچ
 قرهلوا قرام نولم

 ۱ 2 نیو د ۱ ۱ ِ نلیریو ةد : ام 8

 09 7 ۱ ۱ ا هیفاص | رلهراپ ۱ ۱ هیفاص رل هراب

 ۱ ۷۵:۸ | ۸۶ ۱ ۳۳۰-۱۸۹۰ دا ۱۵۵ ۱۱۸۲ ۲

AAS TI ESV NS AA۱ ۷ هاو  V۲,۱  

o o ۸۰,۱ ۱۸۸۸ ۳,۵ ۱ ۱۸۹۲ ٩ | 
۱ 

 ۱ ۱۸۹۳ - لا 9

 ۲۶۰ 1۸۱ هفح 2. 2. 0۰. رنفاو فلودا [۱]



 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح 58 ۸

 كنموسرافع ۱۸۸۵) هدنسهحش تادراو دیار نالوبعوقو هدنرل هنس ۱۸۸۵ - ۷

 فاتح تدمر (یدسز كتموسر رکشو ولربسا ۱۸۸۷ « یدیز كنموسر كو وکو

 هلاوحو رود تادراو"هلضف هدایز ندنناصصخم رالوش رتامیرلکدر و كنبرلیدنک هراتلود

 دیازت هکدتک هکنوح . ردشلوا ریذپ «ءاخ هدنسهنس ۱۸۹۳ لاحو [۱] . ردشملب هللوا
 نانلوا قطت هدساقم لو و ادعام ندهلام تاحاتحا نالاغوح هافراصم هرح ندا
 ۱۳۳۱ هل تحاحا یی هم کی ید ا ارد اعا تماس

 یوناق هطیروغس یشراق هعلهدناملو قلراتخا نالوا نالعاو رشن هدنسهنس 4

 فراصم هانروصو و شلدبانیست تاصصخت ندنفرط تلود هرانالوا هطیروغس هحنجوم

 هدنسهحش رلهدهاعم نالوا دقع ندنف رط یو رٍاق ندفرط کو شلاغوح هدایز كب

 نالوعوقو طاتحا الب کرایا د ووا هدیمادوش . ردشعا صفانت یعوسر كورم وک
 هنلاح كوب رب كوو شاوای شاوای راضلاف نلک مزال یلریو هدنسهحش تاضارقتسا

 [۳] رز و اراعا ققحت یعوزا هلام تاحالصا هدنسهحش لاوحاو و [۷] شلک

 یسهلام لوصا نوتوب كتلود هلهجو یکیدنا ضرع هرابتعا رظن هدنروص یلقح كب
 ردقوا هلسالوط ءراسو اسرهوا 6 یلام هنزاوم «هلاوح و رود « یاصصخ رالوشرتام

 «.یدرلس شاكا ندنفرط صاصتخا بابراضعب دود كب زکلاب هکردشلوا قشیراق

 ۰ [4] یدروبلوا قیر همسق چوا هابراتعا یصصخ تهج یعوسر كتلود

 اک ر نالاق هفلروطاربعا ًاماع ناص ۱
 رکذ هدیرایاو یرلافع ماهسا « یرلدغاک نویوا « یسهینادتبا داوم وترپسا « رکش)

 ( یعوسر طونمایو | رب « زوط نالوا كح هاید |

î E )۲و نالوا دناع هغلر وطاریعا و  ِ 

 ( یعوسر نونوتو كورموک)

 نویلیم ۱۳۲ نانلوا نیت قرهلوا وسر نونونو دلورصوک هدنسهدام نیاتشقنارف 1
 . ردشفلوا غالبا هقرام نویلیم ۱۸۰ قرام

 هیمومع نود تقو وا اهد .نمهلوا ثحم عوضوم هدارو یتسایس هبمومع نود االآ 1

 . یدرول وا لاب هقرام رابلبم ۲

 . ۲۲ ةف 2. 2. 0۰ []

ET ۲ 



 ۵۱۰ × فیلاکتو موسر هدانالآ

 امام ینالصاح هدلاح یتیدلوا لصح قرهلوا موسر صوصخم هفلروطاربعا (۳
 موسر نالوا هلاوحو رود هبهدحتم لود

 ( یعوسر هسرو و و ربسا لومعم « ون ریسا 11

 یکی ندا دادتما ردق هتشرا ۱۸۹ ند ۱۸۹6 هدنسهحش لاح یاجلا هلتر وصوب

 لوادت هلرکو كلالهتسا رک هلبا تاحالصاو . ردشلک هلوصح یسهرود هیلام تاحالصار
 . ردشماغوا های دعل یراکرو

 هلوادن قوم هلبا نوناق یلخشرات ۱۸۹5 ناسین ۲۷ نادارغوا هایدعت هاماعیتوناق اف
 قیرف هیکیا قرلوا ماپسا یحراخو یلخاد یعوسر افت صوصخم هماپسا نالیراقح
 ان صوصخ هماپسا یحراخ « لثم یکیا یعوسر افت صوصخ همانا لخاد . ردشئلوا
 یجراخ هکولاح . لثم یکیا كلذک یعوسر تالیوح یلخاد ۰ لثم چوا هسیا یعوسر

 .هجردیسا تادنس صوصحهراهدلب .ردشعاوا دس زت هدنسهجرد فص زکلای تالیوح

 غالبا هلثم یکیا یوسر تادنس صوصخ هتاسؤم یصوصخ هدلاح ینیدنلوا اقا هدنس

 ۱۸۸۵ ( هرناسو یالیوح رفودنمش « یتادنس نهر كنبراهقاب نهر ) . ردشعلوا
 موسر قردبدلاصق یاحرد هفرعت نوجما یعوسر افع یسن نانلوا نییعت هدننوناق یسهنس
 کا كلذک یعوسر افع كنبراتلس رھا ۰ ردشلراقج هلثم یکیا كلذک یرارادقم
 .ردشملوا نیعت یمسر افع نوجا را « ثح » یعومع هدنامز ییعو شعلوا غالبا هناق

 . ردشمقح هنادم قواح كب یجاتن كناحالصاو

 قرهلوا قرام كم

۰*۰۱ ۱۱ WNN S| ۱۰۰۵ 
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 یسردم یلام ع یسهتلوک ان قوقح یواعم سردم : یجرتم
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 ا 2 و,
 ینیس ملا سم ی ول اد فرم

 یر رم یمنفا مهسا درگ ور

 ( ۳٣٣ هنس ترام ۲۸ :یافو خرات )



 ۱ ۱ ۳ # 



 ۳ : لا ۱۳۳۲ ینا نوناک ا
 0 ےک ك e رد سا و هم کک

 فوقح

 « هازج قرح هدعدق نانو »

 قوقح .  [۱] لفاکت هد یماضعا هناع هدتسهبازج قوقح میدق نالو

 رکفر, زکلای هدفرطره انتسا اب هسرولیدیا رظن عاحرا یرغوط هتسیدابم كن هینازج
 هدناکش « ماقتنا » قلت زرط كلبا کهدنقح تلادع ؟ رد « ماةتناررکف » هکروئلوب یساسا

 ندنآ نوجمایسسأت ةداعا كماظتنا نالوا لتخم هکنوج « ردعورشم ماقتنا .ردبا لح
 . ردیباجا ترورض مکح طئارش نديا باجما ینسارجا كماقتناو ردقوب یسهداچ هقشپ

 لدست لصن كرلنآ هلیرثأت كلاوحاو نامز « ینمراقیج هنادیم یهروک ذم طارش هتشیا
 هدنروصر, لمکم اهد هکدتک یاباحما كنقالخا نادجو هليا لقعو كمرتسوک ینکیدتیا
 كقوقح لع رات كما هنارا ینغیدارغوا هتالوح ولرده كماقتنا رکف نوجا نامطت

 : دن دنفاظو هل

 رظن یترلبلصا رصنع كنهنادتبا تعم یه نوجحما قمالکا هجونا یتسیدابم كشيا

 بسکو دادتما هليا هقاعتم نوطب هکرد « هلناع» یر, ندرصانعوشا . رولکمزالقلا هراتعا

 لیکسشت هلتکرب مهم شبا داحنا هليا تعفنم كرکو هلسهطباد ناق كرك كرهدیا تماسج
 هنسهسیه كسکوب كنبرادتقا كردبا لکشت هليا هجوو .رولوا لصاو هبهجرد كج هديا

Gustave Glatz, La solidarité de la famille dans le droit criminel en Crêce ۲۱[ 



 یسهعو# یسهتلوک اف قوقح >6 ۲

 618£ هحشال 26005 هعور هیدحووب هک رر هنلاح » هساسا تدحو » هاب اط رب نال وهالصاو

 هدهسرازمعا هدافایثر هقشب ندرکفر, شوشم هدبرصع تابعه رامساو .رولیدیا همست
 . ردرلشما هدافا یتققحرب لعفلاب هدهلوا هنمزا

 ع دز "اکرتشم « یمساری سبتقم ندنمسا كنیر, ندندادجا ثک الالع كنلناعیه

 هالا «یغاحوا < یسهناخ یرلکدتبا تماقا هدکلرب كنیدارفا نوش <« یسضارا نلیدیا

 مدنتم یا كرار دارفا لاب ندا لیکشت هللا . ردراو یسهربقم < یسیماح

 دک صخشر اداع رلتآ ۰ راردرومم ههفادم یارجا "اکرتعم قرهلوا

 .ردیا عج هدنناذ یرلتیالو نوتب دناع هیملناع ردپ ید هدناتسنانوب ینیدلوا هدامور

 هردندنسعلوب ىلثم كل هيمو عفانم اساسا «یسلوا دناع هردپ زکلای كکرتشم كلم هدامور

 . ردشلنا نایرج هک ریاکش فلت هک ردقوش پولوا درام هدر یه هس ؤو

 ریز كراراصح ىع هدهدلب رب هداملالعو هدندزوا یضارا رادقم رب داراهناع د دمتم

 كج هدیا هدلا العف همام تبالو تلود .ردشعا لکشت « تلود » هلک ارتشا ءدنسهیاج

 هلکع | عياض یررادقمر ندنندش یلوا یلوصا هللاع هشدم یتیدالوا یوق هدهجرد

 . ردشلا ماود ریار

 هکر دشا لکثق هنیرزوا هد کیا هّنازجقوقح هدرودو ندا ماود تدم نوزوا

 كج هک ندبناجا هدنجراخ هئاع یسجنکیا « یسهمادا كماظتنا هدنلخاد هلع یسحرب

 زرط یکینیدالوا رب دصتم هدلاح ییا وب . ردیسارجا هکرتشم ةعفادم وشراق هراضرمت

 . ردن وافتم هدهلماعم

 یضارا هکنوج ؛رولیهلوب عوقو راتق رس یتحو راررض هدنن دارفا هدناخاد كراهلتک
 . ردشلوا داع هتیرادلایذ انثتسالاب هلوقنم لاوما هدهسیا شلاق قرهلوا هلرتشم ردقهنره

 نکل « رول را ر یاضف قحر, عساو هحشلابو ینقوقح هطباض یردب را هدلاح و

 ید ینقح تامو تاح ردب . ردبا ارجا یننحالصو هک ندقدا یر كنشه هباع

 یتحالصو یئا ندقفوخ كمروشود فعض یهلتک یدل وب ی هد روا را

 هدقماشب هدنجما قلخو رولق زسازج رنک الایع مهتم ندیسو . ردا لامعتسا ًاردان
 هنسهلاع ینیدنک مهتم تاذلاب هدلاوحا مخو كب یک انزایو لتق هکردقوش . ردبا ماود
 . رولوا بیرفتو درط ندنجا هللاع هلتفص قلوا شا ركى طباور ندیا طبر



 ۵۲۳ %*& هنازج قوقح هدعدق ناو

 نوتب كنهئاعو ردلکد دوجوم ساسارب هقشپ ندنسهدعاق «ماقتنا » وشراق هجراخ اما

 . رولا ینلاح هشازج قوقح قح كفرط نالوا توق ندنراقدلوا لفاکتم یدارفا

 < رولوا رحنم هح هدننب هلا کیا هازج قوقح نانلوب هدلاح نادا یدعا

 تیاهن هلیوحم هلکلاب كنیرب ندنفرط رک ۱ ندنغیدالوا هلح تروصر برح نکل
 یارک راک هلوصح یالسارب هدنراس  ردبا قوس هبهلاصمر یرات | هتلا هسزالو
 ا هقا را هل رکید رب .هآ و یناداعم كررض بترتم هب هان اع نالوا یعدم ینعی ؛ ربا ناصت

 هدینفن نرو طوب و رولآ نوتاص یقانج مهم چ ررد_شلرارق ( یتتید ) یاد كمد
 . رولوا شلا نوتاص

 هدهسیا شلاق قرهلوا هشفام بجوم دم فرط یا راتقو قوج یرادقم كتد

 هلا نوناق ابو هللا فرع تد ىح . ردا رر هنیدنک یدنک هدوا تیاهن

 یضارتلاب هرکص ندنلوق كنهلتسم ساسا هحنفرط هل مدقم ندرود ینیدلریدشل رارق
 . رولبهلیدیا هظحالم هدیلوا لوا ریره ندنناج طسوتم ایو مکحرب نلیدیا نعت
 لوس او مکح ارز ؛ردلکد شل وا یراط للخ هنتالواقم تیرح كنفرط یالوطندنوب

 . ردرلنا نیلا دهعت هلا نی ینسارجا كرارق یحهدیا اطعاو ندا نصت

 فلسا نوعا راهمک نالوا کا داتعا یرورشلاب هلاقم هدندوصر ریتهم

 یطارفا كنهصوصخ تابراح رظنمطق ندءرلاس بابسا نوسلوا ه-رولوا لکشم ردقەن

 . ردشمروتک هلاح رب لمح لباقا یراهبراحمو تیاهن هلی

 یلتککیا نالو رادقالع هکلب لکدیررضتم هلیامهنمزکلای رلهبراحم وشا هقق اف

 هراهل لرک كنيرکیدکی یدارفا نوت كنهلاعر, . یدردیا حیلست هْملع كنیرکیدکی

 ررض نایدا هنیرب یه كرلنا ندنراقدلوا لفاکتم هدروما نالوا هنیرلهلع هرکو

 ۹ یدررک لا یعرج كسهلح یعرح كلر زکلایو زا تا رس هد ارد

 كمرح ندفرطرب . یدتا تفخ بک قتطل كنهدع ییاو نار کیک قوح

 ینسیضارا هلئاع كمرج اذک و « یلماعت یسلدیا كرت هفرط نالوا ررضتم هدناباقم یمرج
 هنصاحم ندتلّوسم كنابرقا نالوا شمهمعا كارتشا همرج یلماصت ی وط روج هکرت

 هک دتک یددع كیابرفا نلیدا توعد هندادما كقتنم ندقرط ك . یدّسا تواعم

 كمرج یی نالوا ییاعفا هدما لوا هلتروصوب . یدلدیا دیدح هدنجنا هرادرب راط



 هنیدصقم بقعل ی رحم یني نالوا ىلعف کل .یدقلاق ندان روالفاکت ندیا دلو ندارم

 هلق ك ( نونارد ) یغد یرازیا كلوب ؛ یدلبا ماود هدایز ندن  لفاکت نالو: ینتم

 ردهدکلدا هدهاشم هدنن وتو او

 ۳ یدلک هلوصح لوح رر مهم هدناتسلات و اراتعا ندرصع یجشزوقط داللالف

 هیربئأت كنید ندفرط رکید « كتسايس ندفرطرب یوصا دنتسم هنلاصا كرل « نهج »

 یشحو . یدلک هروهظ (فوق تلود) توفر کک هدنق وف كهللا . یدنوط زوب هژالح |

 . یدلوا مق یقالخا رکف یهدنفح تبوقعو تیانج شاو شاو هنیرب ( ماقتنا ) توق

 هفارا كلذ مه ۰ یدل وا زلدا دع تیانح یار لاعفا نالوا یراتخا رعو اط> را

 هلا ترافکرب ندنغیدلوا هکلرب امناد نوجما هسمک نالوا سما هقارا ینآ مد نلیدیا
 قسم كتلادع هدنحا A یدروسدا باحا یسهلدا رده ڭمدو یشدا ریهطت

 كنر ندندا رفا یدنک هلباع یلدا . یا یفاک رکفو زکلا نوا لیدعت هدنروصر

 هرابتعارظن یهبهلا تلادع هلناع ؛ یدروسهدیا نعضامتا هدنقح تیانجيیدتيا باکترا

 یتوق کسا ماقتناسح « دو هشوت یمهطباد تبارق ندفرط رکید . یدیا روح هغلا
 كررصتم هلتسل هس هموم تانه كەد E ,انح ا حیا 7 ید TE EE کک فا ا تیک - تا ا

 قوقح رج هلا هحوو . روش وا دع شما ثاربا ررض زا اهد هنساهج

 یراهمکع و هان یدتک یر لوا فاح هسدهچج هدوا « رولو هدلا كود هسازج

 زکلای ندیا صیل ندیقمت ولرد ره ینراقاو ینراقجوج « یتسهجوز كمهتم
 ارخا . ردشعا نالعا ید نودم نوناق ینتیدرفو تیصخش كنازج .ردلکد « فرع »

 . روتاط ر ندعوو هباتک رب نلیدبا فود 6 تعل وا 2

 یسک شم تلوسم كسنهج ندبا عضو هنتحم لفاکت یصاخشا هد مالوا هلتروص وب

 لاوما ةدعاق . یدلدیا هلازا ید تیلّوسم ناقوص هنتلا دهمت یلاوما . یدقلاق نداتروا

 ادرفنم یساضعا رپ چیه كنلئاعو یدیا دناع هیهلناع نکسم نالوا قبقح كلم هصافاب و

 نالوا موکح هليا ید یازجرب ًاصخش هدلاحوب . یدیا شمهدیا بلط هصحرب ندنآ
 هدنلباقم یعرج یتسفن ًاراظا هنعاطقنا كعوش یهدکالما هلستافو كنبردب نوجا دالوا
 كجهدیا باجمأ یمقلوا عبات کل «فرس» رب لاعف قرهلوا یسهجستن كنا و كجا كرت



 ۵ ۲ ۵ و هسازح قوقح هدعدق ناو

 یدرف ره نالوا موکح هیدن یازجرب ًاصخش كلها رلهجلوشود یهدلوب وب ؟ یدیا
 یماست نیشپ هجو رب كن هيرا ۀصح كج هلک هتسودنک هدمسقتو یخاسفا كتکر ش ندنف رط

 هاش کوب هد « نیتروغ» و هد « سوغرا» . رددشما قوس اوفا یک هالا بلط

 - نالیشالک | ینیدلوا بوسنم هرصعیجنشب داللالق - هدعاقوب . یدیا دوج وم هدعاقرب
 مهم امد .ددشلدیا رقت و دییأت كلب بولوا شاسبا لاخدا نديكي هلئوناق نتروغ

 نویدم ندفرط رکید « قجهلوا عبات هتیروج هیدأت هناع نوتب نوجما وضع نالوا
 ینمح اعاد یعدم نیاد ید هساوا شا تافو لوا ندزعا ذخا ییسهصح نت مع

 نالحا هدنسهدعاق یسلوا ثراوت لباقا ههئرو كياح و لاحو . ردکجهدیا افتسا

 یدیا كلام اعاد هنتمذ كنتودم یفوتم ایو تاحرب قرهلوا نهر ناد . ردهنخر كليا

 بللم یمیلست كنآ هدنروشح همکح زکلاپ نوجا دي عضو هبهیئرا ٌهصح ناک هویدمو

 . ردشماحا هلسوناق « نتروغ» قیرطو . یدیا رولک مزال کا

 هزراسم » یرب ؛ هک ردشعا تنواعم اهد هسسؤم کیا رکید هیاغلا ینافاکت كنهلناع

 راه ایرارف كف و راهفا یعقح رنو . رد« لوصا همافو یر
 ینقسطت ك «ماقتنا» یسیرورض ةت كرلنوب . ردندعاوق هک |۶ لوصا ینتبم هنیدصقم

 لیوح ینآ هلتروص یساطعا هقوقح تمق رب فرص هنفاکت كنم و كنا دیدم
 . ,یدیآ تا

 نوفارد » - نالوا شلرو هیننآ هدنسیدابم هلرصع یجندب دالیلا لبق - یتکرحوب
 یمسق رب زکلاب كرانوناق و نکل .ردشما مظنن و ریرقت هکلب لکد ثادحا « یرانوناق

 هکروبشلاح هلاک | یرلن | هلبا هقیمع تاققدت «  ولغ » .ردشملس هلوا لصاو ردق هزعامز
 برقا برقا هلشواسم كنابرقا دمبا ىح « ماقتنا» "الوا : ردوش هحش نالوا لصاح

 یدمع ریغ مرج هليا یدمعآ مرج ۳3 .ردشعا لوح هب ىلدع بقملر ع ودوم هنس صز

 ققدن تکیا هلع زار راد یک اع تعز ارا یف و
Eید كراتموکح ینانج قرهلوا هدنقوف كنسهل الات .ردشلدیا عیدوت هرل  

 هنتدوع هنتكلم كمنمو نوجما هلاصم قجنآ قافلا كراعدم قترآ . ردشادبا لوق
 . ردولطم نوحما وفع ندیا هدعاسم

E NOا ا یون نوقارد  
 . ردشمروتک هنادیم رارثا مهم اهد



 و یمهتلوک اف قوت چ ٩

 كتلود . ردشلک هلوصح هلباجما تحلصم تعط یخاسفتا كستهج لصاطاو

 هلرتشمو رولق عفان زا اهد یتاکارت هللاع كرهدیا دییزت یهمومع تیما یایقرت
 به یرلنوناق كنولوس . رولوا سوح هدنامز زا یریذاح كتماقا هدنکس رب
 عورشمریغو هرانبداق «فرصت "یتسپ رس هل زا . ردهدقماشالک [ینیداوا لام هدصقموب

 نوجا لیہ ینجاودزا كن هناکی هثراد نلنید « رلکیا» «یسلریو تئارو قح هراقحوج
 . ردرهنخر نلیدبا ثاریا هراسنهج كلبا سادن دختم

 هنصخش كنویدم كرك نوجا جروب « یتحالص قعاص یراقجوج « توب! رادتقا

 ندیا مظنت یتابسانم هلام یک كاهلوک نلیدیا قبطت هنیراقجوج هلبسهجوز كركو
 وب نوتب نديا هیامح یهیدرف تیرح . رولیهلیدیا نایمرد «هلاطم وب ید هدنقح نیناوق
 . یدیا هدکعا مده یتسهدعق لفاکت کسا رییادت

 كا نایریدنیا هتسهدعاق لفاکت بویلوا تیما زنا ردقوا هروک ذم ریپادت اذهعم

 فا یا غ بو یاوعد دروح یکاع تود نوا یکم برق دون

 یسهسسوم سنهج هلتروصوب .یدلدیاع ایا ندنفرط نوناقرب رکید ندیا شخم یتیحالص
 کج هلی هلیدیا رظن فرص ندنآ و یدقبج ندقلوا هسسّوم رب یرورض نوما هعفادم
 یبهماقا هموم یاوعد نولوس ایع . یدیارولاق بس هسدوجو تا اراتعا ندامز

 (نوقارد) ندیا هبجوت هیابرقا نقب كا جتا یتیحالصوب نکردیا شخم هموم یتتحالص
 هسزالوا چره نکل .ردکرک هسلوا لکشم یلح كتهجوب ؟یدنا یمروییدیا لیدعت یتوناق

 نوقارد هکنوح ؛ یدا راو یسهلم هداف زا كي كنهلئسم ون هدننامز « نتسوعد»

 و تا اهر یر رم هدنا یادقف تاوعو ییدنا هحو كرا

 یلئاسم لف ؛ یدیا راح ىنتىحالص یسهماقا ( ايىلەکناسيا ) هسانس یاوعد هدنروضصح

 . یدیا لبس صا رب هسيا لاحدا ننام هبساس مئارج

 لصالایف .دول وا نام یخد هدنلوصا ( تید) یلوح هب هعانجا تلادع كل « ماقتنا »

 هکلاتحا یتحو كرانوناق کالا .یدیا رونلوا نیست هلبانیفرط "یخارت یرادقم كتید

 هدالاب ییدتا عضو رلهفرعت یروبحم هدنقح هلئسموب دراقرع ندیا مدش هرانوناق

 افیتسا تاود ینمسقرب ندغلبم نلیدیا هیدأت هلا مانو ًاراتعا ندنقو وا . یدبا شاروک

 « مسقت وب . یدلوا روبحم هیافتک | هليا یسقابتم فرط نالوا ررضتم و یدالشاب کا



 ۰۲۷ هئازج قوقح هدعدق نانو

 درضتم و دیدح ندنفرط کاح هلا یدقن یازج نلیدا بلط ند فرط تلود هدورلیا

 . ردشعا قوس هنشرفت ةحارص كنايز و ررض نليديا صصخت هفرط نالوا

 هدوب . یدیا شلاق یباغلا زکلای و شعلوا لاکا یلیدعت كراسنهج ندنفرط نولوس

 ىلعف . یدتبا اقا ندنرظن هطقا نيد زکلای یرلنآ كرءبدا ارجا ندنفرط « نهتسلق»

 دیدج نوناق رب زکلای هنيا لفاکت یلاعفنا « یدیا تراسع ندلومروفر قترا لفاکت

 نلیدیا رادصا هدلئاسم تناها و رنک درحم ین آ نوناق وشا بولوا دوجوم هحنجوم

 . یدیا شما هظفام نوجا راتم وکحم

 ناللو هدنسوشراق كنا یراادتبا . رولو هدنعقوم کاحو بلاغ تلود امدعب

 زا كي كنانمنع + كح ف هاله « كند تاسح ؛ روشود ندموف ارحوم عناوم

 < رامکح « رافوسلف ؛ روسدبا دلوت رصنعر یکی هدنلاع سونلا نکل . رولاق یوثئأت

 لئاسم هلماب یک تلادع « ردق « هئزج دارا رلرعاش كيزارت هصاابو رارعاش

 هبرآ یرجم دصقم « رویلوا یرح یتفص كتبوقع « راروییراقج هنادم یهیونم
 رجز هدنقح مرج نوجا مع یعفاو ررض نالوا قالت لباقا « رولیدا ناب ینیدلوا

 «روش و هدلاحر شوشم رارکفو نوتاذه عه . روسلیدیادع لاغتشا هلیا ثبع یلامعتسا

 داکفا ار هک ون . راروعا (e میس ر, شلدیا لوق هدهموم تروصو ییطنم

 هلوصح طح ر صوصخ هسسأت هنیرزوا ساسارب یتع فرص یهیئانج قوقح هروک ذه

 یر 2م س كرهدیا رشت یرلسح تقفشو تداسنا ههرونم راکفانوتبو رو

 . رارول رضاح
 هلوصح لوح هدفرع ؛ ردلکد شمقج هزورب نادس هللا هدیدج نیناوق ت اسحوب

 « نوفارد » هلجزا . یدیا دوجوم امسا هسزالوا چیه قیتع نوناق نامز ییدلک

 بیقعت وسشا طقفو شلاق عودوم هنسابرفا برقا كهلع ینح ییفمت كلتق هعوناق

 هجرک . ردشلوا لخاد هرلهطساو رکید نوجا لاصحتسا ینسازج كالتف هدنناي كنينوناق

 « ون وف یفا غ » هلیب نامز ییدلدبا لاها ندنفرط ابرقا برقا كنیئوناق بیقعت ( ج ولع )
 هرلسناح هدنلاح دوهشم مرج هد روعا لوق ینسملوا شملی هلیدا هماقا كساوعد

 نالوا مرجرب یداع ندفرط رکید . رویدا لوق ینغیدنلوب شلدیا زوج ینیقوت

 اشا یقعت هفطو وشراق کا هکنوح ؟ یدروسمهدآ نا رک صیاخ ندازج لتاق



 یهعومم یسهتاوک اف قوقح >> ۸

 . یّثنا رول هلیدیا هماقا (اییوهسا یفارغ) یساوعد كلزبشد هدنهلع ابرقا نما

EEاغر تادا نا وعد هدنسهما هعفادم یهدنملع ( سایدم ) و تاور " 

 قلعت كرد شاسا ها ےلدا ضرف ینیدالوا دوج وم كنساوعد ( ونوف فایف)

 تمدخ هلاک | یاصقاوب یساوعد ( !یلهکناسیا ) نالوا شلر و هییلاها هدلاوحا ندا

 .ردم ولعم ی رلکدروتک هنلاح هصزور "هلماعمر یهدعاقو دا رول هننا 4 ردقح هل وا شما

 لاعفا لفاکتو رولوا لوسم ندنلاعفا كنيرکیدکی هئاع دارفا هلیوب ندنوب
 لناکتو هدرلتانج نلیدیا باکترا هدنملع دومم ابو هدلب زکلای ؛ رولاق نداتروا

 كاد ازج هدهنعورف E هلبا مرح ا ولر دوب . ردشلدیا همادا مر

 ر. ك ( سوتنافوماد ) نایدبا هظفاحم ندنرط ( دسودنا ) ینتم . یدرولک مزال

 هنلع رلهسمک نیهلیا ثبشت کما مده ینلوصا یسارقوم هدهدنخرات 4۱۱ یسهمانیما
 تروص ازج هلنروصوو رویا هوالع ینعورف هدلاح یکیدتیا عضو یسازج مادعا

 قلوا ینثتسم تایانج ندیا قلعت هنید همان صا وشا نکل . رولوا یمخش هدهسطق

 . روشوب دناع هیهساس تایانج زکلاب هرزوا

 تمور ندهبسایس قوقح هلبا یسازج ( یمتآ ) دبانن ینادتبایک یسازج مادعا
 ۲۳۳۱۱ اس ا انو یو ید یا یا نادا لی هسهجاود
 ییدنلوا نیعآ ندنفرط یسهمکح ماوع قرهلوا یک كنازح درج ) هل هداروب نکل

 ینتتسم همنخو لاوحا ( نلیروک موزا هتکرح هلا یسهداعلاقوف قیرط « هبیلاکناسیا »
 ا . یدلدیا لر لوصا کسا E لش هب هان اع كيازح هرزوا قوا

 قسعت هطسا هر هدنبلع یرلثراو هراهسمد نالوا نودم 2و یسازح 0 طیسا

 1 ع اا
 هطق « هرداصم» روا اع كنسهمازج قوقح هننا --. لاوما ءرداصم

 هرات 2۰۳ دالملا لیقینی هننامز ینلتنوخر | لسدیاقوا . ردلهدناف ك, قبقدت ندنرظن
  یدیا یسهرورض هحش كتموکحم یه كعا هرداصم یلاوما نوت كرامرحم ردق

 ندبا تباصا هموصعم قحا یلاوما ٌرداصم ككرلنالوا موکح همادعا هدروک ذم خم ران

 هدنقح رلموکح نالوا نویدم هتلود زکلایو یدنلوا اغلا كرءلدیا تقد هنفیدلوا ازجرب
 هدهدنقح رممم نالوا ینجا یو بلاغو هلساونع « نایزوررض » ابو « لاوما دادرتسا »



 ۵۲٩ * هنازج قوقح هدعدق نانو

 لاوما ةرداصم اعاد یمازج بیرغت اما . یدلدا اقا هرزوا قلوا ید هطساورپ

 رودییدروسمکح كراقلتشیراق یلدع «كاراقلزسماظتنایساسو شعلوا ارجاهدکل رب هلیا
 ندنکیدرتسوک شهاوخ دیر كب هنکرادت ها هلبرلازج مادعاهک اح "یلاها هدروک ذم
 هیدقن هدنافر, چسه هتموکح كنسازج مادعا . ردشللا دیلوت هدوعسم مات بالقناوب

 لوق هدیتهجوش . ردشلدیا افتکا هلرازج فقخ اهد ًاراتعا ندنوک ییدعا ثاریا

 ء یدیا یدقن ءازج ازج نالوا ارجا لباق هدایز كا راتقو وا رويدا باما كنا
 . یدیا قوب قلوشراق نوجا سح هکنوج

 . یدزلدا لام هتلود اماد لاوما نلیدا هرداصم هکردراعشا نایاش هدیماروش

 اعاد یک ییدلروتک هنادیم راشت ضورفم هلام تا سئاسدو لح ندنفرط نارادهقالع

 ا ندبسو . یدیا رارولبب هدا بلط ی.راهقف راقج وجو ی.زاهج هجوز

 . یدیا رولوا افا تح كفوقح بابرا بولیبای
 هنیرزوا یبهفسلفو هند راکفا كناتسنانو هدنتیام كنیرثا ( چولغ) . هحشآ

 كاردا لصن رابنانوت ینافاکم « ینوخا « یلادع « قالخاو روید وروب هموح تاعلاطم

 راینانوب هچرک . روییتسوک یراقدراقچ هنادیم لصن ینهیرمشپ تیصخشو ین رلکدتیا
 تمدخ هنیررونت كنهحراب میاقو یرانوب هدهسراشل وس راش قوح هدنقح راعوضومو

 ندلاقم لیوطت هدیابوب ندنغیدالوا نکم ع اجرا هلوپسلاب هیهیرظنرب 6 اح كج هلیهدیا
 ندهراس ما كرابناتوب وشراق هتسهکرتشم تیلوئسم هلناع زکلای و ردیا رظن فرص

 لبا نایب ینررلکدتیا تنواعم هعاجرا هیهیصخش تیلوسم یهنازج قوقحو هلداجم هدایز
 درب افکاا

 ی بم ہد وهم ېا ات

 مس و
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 ارجاو قیبطت ینماکحا كن آ ؟ هیاغناینهتسیا یلاصحتسا ندهعوضوم نیناوقو عیارش
 شلدیا عضو هرزوا قعولوا قیبطت ؛ نوناقو هدعاق اساسآ ر هوا کف کما

 قم ولوا قسطت «یمکح «رولوا دقعنم عیب هلبتقفاوم و اضر كيف رط » الثم . ردهلکماکحا

 .روتولوا قالطا (نوناق) هبیاک مکحوب هتشیاو . ردیلک مکحرب عوضوم هرزوا
 هسزج ماکحا هلتسه والعو مض یرفص ندنفرط ندیا قسطت ه یلک مکح ؟ قسطت

 . مەديا روصت عرب شلدبا دقع هليا نفرط یاضر « ضرفلاب . ردکعد یا رختسا

 . « رولوا دقعنم حجم هلا نیفرط یاضر» هلکهد « ردهلبا ناف رط یاضر » هدنقح عو

 عیب زمکیدتبا روصت ینعوقو ایا هطساووبو شعولوا هوالعو مض یرفص هنسیلک مکح
 . رولوا شلدیا جارختسا یسزج مکح ( رددقعنم ) نوجا

 یمیرهاظ لباد ؛ دصقم ندنفرط تقفاومو اضر یهدارو هرزوا ینیدلوا مولعم

 . ردلکد كمعد تقفاوم و اضر نالوا ندهتطاب روما هسثو . ردلوقو ناجا نالوا

 كن وناقنوحاییدلک هلوصح هلبس« و الع و مض ی رغص هدلو وب «یتسطت كنه وناق هدامرپ

 ندنتجهمالوا لباق هدقسطت هکدهلدیا لکشت یرفص ندنفرط رانالوا رومأم هنقطت

 ؛ الثم . ردبضتقمو یرورض كتا ءانب هنیرزو! هیهاظ تامالعو لاوحا ینوناق مکح
 .زامهنولوا عضو هنوناق هدامرب هد «رداطاب ايو حسحص هسردیا تیل هلیوش» هدنقح دقعر

 ندنفرط كن قح او رولوامولعم هجنبحاص ج آ ندنفیدلوا ندهنطاب روما « تین اریز

 ماکح عبطلاب ندنغج همهلوا نکم عالطا هتسهنطاب روما كنمهقشاب . ریلیب هنولوا قیبطلا

 .زامهلوالباق یتیطت كن هینوناق هدام هلع ءانیو نمهلیدیا هوالعو مض یرفص هدندنفرط

 ینماکحا اعتاد ءهعوضوم نتناوق مومعلاب هلیجو ینجالشالک | ندهضورعم تادیهع

 کون لاح . ردهدتیرویمو ترورض كتا ءاس هنیرزوا ءیهاظ تامالعو لاوحا هلبوب

 اوتحا یماکحا شلدیا ءانب هیهیرهاظ معالعو لاوحا ؛ تمیرش . رداکد هلو تعیرش
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 كلوب « هتشيا . رهدیا ماکحا یان هدهترزوا هفخ تالاحو هنطاب روما رار کا

 .ردشادیاقیرف همسقییا هب د (هیناضقماکحا) «(هینایدماکحا) ؛تعیرش ماکح | هک ردنوجما

 هقشاب ندماکحا نانولوا ءانس هنیرز وا هفخ تالاحو هنطاب روما ؛ هايد ماکحا هدلاح وش

 . ردترابع ندماکحا ندیا ءانتیا هیهرهاظ لاوحاو مئالع ؛ هدهاضق ماکحا . ردلکد یشرپ

 هدیهناضق تحالص هرورضلاب ندنفیدلوا شادیا ماکحا یانب هءیهاظ مالع هلیویو

 هرزوا قولوا ارجاو قسطت هجرلهمکح ندعراش فرط « هیاضق ماکحا هسقو .ردّراح

 ندنفرط نیفلکم هیناید ماکحا هدهناضق ماکحا . ردلکد كعد ماکحا شعولوا عضو

 كماکحاییاوب .ددشلدیاعضو هرزواقملواقبطت هنیرلبدنک یدنک هلبراداتخاو عوط

 نالوا یرب ندرلنوب ؛قرف زکلای .ردقوب قرفرب چیه هلیرابتعا هیاغو دصقم هدنراهرا
 .روبیدیا بسک تحالص هیاضق ندنکیدلدا ءانب هیءیهاظلاوحاو مئالع « هّئاضق ماکحا
 . رویالوا طاص هیاضق ندنکیدتنا ءاتبا هنیرزوا هنطاب روما ؛ یرکید

 روماو هسلقلاوحا كنادابع هکنوج - هدهسیا ندهیناید ماکحا «تادابع هلمجاب اعقاو

 تي نالوا ندهنطاب روما ؛ تادابع ماکحا « ردراو یسهقالعو تبسانم هتدش هليا هتطاب

 ارحا هلدصقم واو حص هسلاشلدیا ارجا هلیدصقم تدابع ینعی . رودیا ءاتتبا هب هقىقح

 O رصحتم هیادا ع زکلاب « هساید ماکحا رار هلکدن مه - ردلطاب هسیا شمهلدیا

 ءانتبا هنیرزوا هنطاب روما یک تاداع هدهدناع ام نالوا ندهندمو هرو تا اه
 عقاو قالط هسردیا تین هلیوش » هدناک انم هلج زا . رددوج وم ماکحا قوچرب «دهدیا
 رب شلدبا ءان هنیرزوا ت نالوا ندهنطاب روما درح یک < زالوا دوخایو رولوا

 تداع چ وا ًارابتعا ندنعوقو قالط هقلطم » یک ینیدلوا ند نود ماکعا ےک 5
 ؟ کنوچ . ردندهیناید ماکحا هد « ریلببهدیا دقع دیدج حاکن هسیا شمروک [ ضح ]
 . زامهلوا مولعم هحنسهقشاب ندنفیداوا ندهفخ تالاح یک تب « تداع یهداروب

 قحا . ضولدا ج رد هب وناق اع هسناید ماکحا نایالوا لداص هباصت یک و

 هماقا یرلییهاظ لبلد - هسیا نکع - هنر هفخ تالاحو هنطاب روما يهدهباید ماکحا

 عرش ماکح هدنسهلتسم تداعوب هکر دیرورض . رل هلن دنا جرد هنوناق هلنروص كلدیا

 .راریلببهدیا قبطت ینیناید مکح هلبتروص كما هماقا یادم نالوایسییهاظ لیلد قحن

 كنيداق هيا شعا روص تدم رب كجهدیا هطاحا یاامز تداع چ وا : که وش

 . راردیا مکح هننالطب هسیا شما « هنت كنحاکن
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 تالاح یرلبیهاط للد « یماکحا نالوا هدنادنم یرلبیهاظ لیلد هلو هدلاحوش

 كا ج رد هنوناق كرءبیا لیوحم هیهناضف ماکحا هلتروص كما هماقا هنیرب هفخ

 ردق ینیدلوا یلاخ هلقع كما جرد هنوناق اع یهیناید ماکحا هسقوب ۰ ردمزال

 . ردراغم هدهعرش

 هدهدههتف ماکحا راد هنالماعم . ردلکد رصحنم هدهناعانم زکلای ؛ هبناید ماکحا

 . رددوجوم
 ارجا و قیبطت ندنف ط ک اج « هدهاضق ماکحا هلهجو ینیدنلوا حاضیا ہدیراقوب

 یهیاضق اکحا م ومعلاب هد «ردتعرش درج «ندنفیدانوایشع ولرا عضو هرز وا قعولوا

 مالسا هفلخ هروکهننادلا وا م رصت هداوانفو ههقف بتک .زن.ا اضتقا كا ج رد هنوناق

 ی راضمب ندهماضق ماکحا .ردزاحینبحالص كنا دیدح و رصق ییاضق ؛ تنعاس ماقمو

 زیاده نوناق اساسا .ردلکد یشرب هقشاب ندکعا دیدح ییاضق هسیا كمما جرد هنوناق

 . ردهدکمها اوتحا یتسهناضق ماکحا هل اب كهقف رتاد هنالماعم « هلحم نالوا

 نالوالخاد هدتعیرش «نوئاق کنوج .ردهقشاب تمیرش «هقشاب نوناق هکرولوا كعد

 مزال یسالوا عماح هدیتسهناضق ماکحا مومعلاب كتمیرشو مەديا اوتحا یهیاید ماکحا

 ذحا انعندتیرش یماکحا نونو كنوناقیتح .ردلکدینبع كتعیرش «نوناق هدلاحوش .زک

 .ددنرابعندیهالایلوا صا قحن انوناقبوالوا كعد تعررش هن یخد هسنولزاسابتاو

 ء نههلسند نوناق هدهتعیرش «تمیرش هنوناق هداصطقو زامهلوا راح یتهامرب هدهقناب ندنو

 هنوناق كتمیرش ؛ هلع انب . ریل هلند « ردفلاخ » ایو «ردقفاوم هتمیرش نوناق » طقف
 هتعیرمش كنوناق . رمدیااضتفا كما ثحم ع وضوم یتسهلئسم تنلامو تقفاوم

 سأتقا و ذخا ندتیرش انع كماکحا قج هنولوا جرد هنوناق « یتفلاخو تقفاوم

 كما نیمت یتوب ؟ ردیمهلتروص رکید هسقوب « ردنمهیراتعا یسماعواوا ایو یساع ولوا

 تقفاوم هتعیرش كالا ىلوا سا ین كنوناق « هنمالسا تعیرش هتشيا . ریلک مزال

 فرمت قح كرعالا یلوا هدزناح » هایدصقم كما ح اضیا ینغیدلوا كعد هن یتفلاخو

 < سالایلوا » روییدیاعضو یروتسد «ریلیب هدا عن یرلش یيدهعاعنم كتعب رش ؛ردراو

 منم ینکیدهعا عم طقف و فلاح هتعيرش هسردا سا یش یيدتا عنه كتعب رش

 . روهت-يا كعد « ردقفاوم هتعیرش هسرولوا كجهدا
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 یتمکح « ریایبهلیدیا دقع هدنروضح دهاش ییا قالطالا ىلع حاکت ًاعرش » ؛ ال

 «كرهدیا دقت هللوناق هدننر وص «ریلیدیا دقع هدنسههجاوم دهاش ییا هلیروضح كکاح »

 هعرش كما عنم هدلاح کیدا عنم تعیرش یرلحاکن نیهلدیا دقع هدنروضح 6 اح

 ترد ًادابتعا ندننافو كنجوز « نیداق » تمیرش كلذک . ردکعد قعای نوناق قفاوم

 ًارابتعا ندننافو قحا هلکعد « . ریلیبهدبا دقع حاکن هرکوبم ندنرورم نوک نوا یا

 ا ك وسندو شقا عنم ینسهما دقع دیدج حاکن لوا ن. ماتخ تب هز رک دما تده

 عنم كتعیرش كما دسر یتعونم تدم هلع ءانب . رولوا شا ناس ینغیدالوا عون

 تمیرش امناد . زمنا لیکشت تفلاخ اعطق هتعیرش هدلاحوبو . ردکمتا عنم ینکیدهمتا
 سمش نالوا ندنرلکویو كا كناهقف یامدقو هعا ندیا ققدت هلرظن رب ماس ی همالسا

 نایالوا راج ًاعرش .ددزتاح ًاعرش كامله یتشییدهما عنم كتميرش» یخ رسلاةمالا

 اد هتالماعم زک اب هلهج و زمانا ینساسا هردکما ما یتبش ییدتباعنم كتعیرش جم آ

 كلا كنههقف بتکلرهدیاقسطت هلیب هدناع انم ندیانمضت یدابععیانعم لک د هدهمهقفماکحا

 نهجورف ءاسنلانعنماللاق هنا (۰ ض ر) رع نع انغلب و » [*] ءدنطوسم نالوایربتعم

 هسفن ىلا عنلا فاضا طقف ةحكنالا ق ادب ناطلسال نا ىلع لللد اذهیفو ءافک الانعالا

 رم ترضح » هکر ارویبرویو, "ةحارص هتشيا . رویید « ٠ف ةطلسلا ةيالوب نوکی كاذو

 عنم یراحاکن هرلککدا نایالوا ونک هنیرایدنک ًاسن « ًافرش كرانیداق (. ضر )
 ؛رریدلس یتیدلوا یتالوو فرصت دی هدراحاکن كناطلس هسیاوب .ردشمروبوب مکجهدیا
 شمالا عنم تمیرش «روبلق فاضم هنسف یدنکلکد هتعیرش «یعنم رمت ترضح هکنوچ

 ندنسهماع تیالو هدحاکن كتنطلس هدوب .روبتسیا كعد مکج هدیا عنم نب هدلاحینیدلوا

 . « ردلکد یشرب هقشاب

 طرش «تافک هدنحاکت دقع كراتداق» ( .ض ر ) رع ترضح هکروولوا كعد

 لامهتسالاب ینسهماع تیالوو تنطلسهید «ردعونعیرلحاکن نایالوا هنیراوفک «ردربتعمو
 «ردقح كتطلس « وب » هدهلاراشم ماما . روبهتسیا كما عضو هینوناق دام رب هناک انم
 « رد راج ًاعرش ویو ریلیبهدیا عضو نوناق هلیئدوص كما منم ینکیدهمیا عنم كتعيرش

 تیاصا هدنسلوا شلدیا لوق هحبهذم كنقسطت هل هاك ام كروت ذم ساسا ٩

 ۰ و دنس هر یجم ۰ هد وزح یندرد 1



ortیسهعومج یسهنلوک اف قوقح 38  

 اعاد ندنراقدلوا هلئلایفدهتح هلاراشم ماما کنوج .روسدا لالدتسا ًادییات یفیدنلوآ

 كنیرازوسوب هیلاداشم میکتن .راردیا ریوتتو دیبأت یئاسم نالواشملدیالوبق هجبهذم هلیوب
 سا یلدا لوف دم نوتو - هلهج و رمکحمدیآ یک د هدنغاشآ تهد هدنقع
 ییدهما عنم كتعیرش هلیوب هتشيا .رلردهدکمهلیا لالدتسا ینغیدناوا تباصا بودیا دادعت

 .ردساسارب شلدیالوق هحبهذم كنا عضو نونق هل .دناک انم هلیتروص كمي عنم یثبش

 قفاوم هتمیرش « یرلترضح یخ رس .رددبّوم هدهایرازوس دل ( ۰ ض ر ) رم ترضحو
 قجا نوناق فلاخ هتعیرش هرکوص ندکدتسا ناس هلتروص و ینفیدلوا كعد ه كنوناق

 ةربتعم هنافکلا نا لعو » هدیتفیدلوا هلتروص كما صا یتش ییدا عنم كتمیرش

 یتغیدلوا هل كنيرادصقم كہلاراشم ماما . راروملوا شا حاضیا هلکهد « حاکلاق

 تافک هر رک هنابرا بهاذم نوتوب هدحاکن ءدنشم تاافک هلاراشم : مدیا حاضیا

 ۳۳ دعرع ءردلکف رم تافک اسن هدحاکن» یرو نافس.زکلاب .[ ] ردربتعم
 ردفوقوم هذا كنرلبلو < حاکن هراناملوا وفك الثم كما رابتعا تئافک است هدحاکن
 راناسنا « هدنرظن تمیرش «كعا سیسأتو عضو ماکحا هنیرزوا تئافک یک ردهراسو
 نرل لضف ال ) هسا و . کلو ناححرو لصف هی راتعا سس ا

 .رکو ص ندکدتبا لقن ینکیدید « ردعونم هبا هفیرش تیداحا قوج رب یک ( یمج یلع
 ۱۳۳ را ا رک نراط الا لع ه هدردیر هد تانک هس
 یغاشا ندنآ ةهام « ردم ةا راتعا افك هلسب هدنرلاوعد ناق ینعی « هدصاصق

 هبد « زامهلوا ربتعم هدحاکن تافک ًاعرش ؛رلسهدا لوف لصن ی انک هدحاکن نالوا
 یثداق هنیرادامنجا ون تیر هلرکو یرو كرل . رويدا لش یخیدن وا هیاکح

 هتنالطب كنبراداهتجا هلرلن وب اداهشا یرامالک ك (. ض ر) رع ترضح ؛ هللاراشم
 یفیالوا تاصا ه.دنرافاعا راد هنفج هلوا رسم تئافک هدحاکن كنهراس بهاذمو

 یرلجاکن هرانابلوا وفك رلنبداق الثم كد ردرتم رو ور ها نو 1

 سوسأت هرزوا تئافک هد رونلوا خسف هسیا رلیدبا شارتعا ندنفرط یرلیلو طف هدهسیا زئاج

 هرلنایلوا وفک دارلنبهاق ردربتمم تئافک هسقوب ردکءد یولوب هدنادببقن هبنرحضمب كردبا ماکحا
 لکد دوحوم هدهیمالسا تعیرش مکحرب هليو هکنوج .ردلکد كعد «ردعونعقالطالالع یرلحاکن

 یسیدنک یمکحو نایلوا دوج وم هدتعیرش رم ترضح هتشیا رد_همانوا لئاق اکو بهذمرپ یهو
 هلیبسح ینطلس تیالو رم ترضح» هلهجو زمکردتا نایب هدطوسب رویتسیا كتا تادحاو مضو

 روید « زالوا منام اکو تمیرش ریایهدیا ثادحاو و یاکحا یک و



 oo % نولاقو تعیرش

 رتس تافک هدحاکن هلهجو یراداهتجا كرانوب رک ا و . رویدیا نا اا
 هلی زوس نالوا لصاو ردق هزب (. ض ر) رمت ترضح یدیهساوا ع ونی « لکد
 كما حضو نوناق كرءدا ماکحا نیست هل و هسرزوا كن او شضههدیا صا یا

 هتعیرش هلع ءانبو «ردیا ما ی افکی یدتیاعنم كتعیرش هدنروصوب هکنوچ ؟یدزمهتسیا
 هلیرلهعفادمو تالاب قحوو راروهتسیا كعد « یدقج هلوا شا عضو نوناق فلاح

 یتحالص هلم یالو تطل کما عنم كرمالایىلوا یرایش یکیدعا منم كتعیرش
 كنها ما یشیشییدتیا عنم كتمیرش قج او یتفیدالوا فلاخم هعرش كنوبو ینغیدلوا

 . رارویولوا شا نایتاو تابثا ینغیدنلوب عرش فلاح
 علم كتعيرش هلهجو ینج هلشالک | ندزعرالکد هليا نایبو طسب هدالاب : هصالخ

 تاحاتحا لصن هده اس نیناوق كرمالالوا «ندنفیداوا كعد كماعنم یرابش ییدهعا

 كنهندم قوقح «یک ییدتیا لیدعتو عضو یشساوف قوحر, كرهدبا لعاب یبا طاصم و

 هبهندمو هرو رض تاحاتحا فلت نلک مزال یمسهما لکشت یتمهم الر

 کما لیدعلو عضو نوناق طرشو دقالب - هلتسح یرالو تنطلس - هدنروصرپ قفاوم
 . ردق و علام رب چسه اعرش « کوب . ردقلطم یتحالصو قح

 یہ + ہقف مات یو ہد قم متولد

 هرار یر وهم

 مع



 9 تفت

 3۱ یا شا ناتسهل

۱ 

 (لاقف رز یاس جا

 اتاذ « شقارب رازبا نرد هدنتساس كنرود < یبصخش یوف ل (لمواک ام)

 یجنل ا نوا . یدبا شمشود نیاب ندنرررب « تسابس هلا قالخا نیهمنک شوخ كپ
 حودج . یدلک هلاح بسنرپ رب هبادتقم هدلاع تسابس « ( مزلهواشام ) ًارابتعا ندرصع

 « یسهشیدنا نطو تمالس» . یدروسدیا تعورشم شح هراهطساو حودقم « راهیاغ

 یرابساس كنامز وا . یدرولشد ه ریرتسوک روذعم یایانح نوت كنمدا تلود

 زساورپ هدطاس و باخت نوجا هیاغرب ماس ءوا « رایدک یخ ی راحوح هدیداو وب
 !اظ ندرالوب ظم و رایدالوا دنسلکشم هدهدنصوصخ هاخ باما راکیرب . یدیا

 . رایدشی راهرلدصقم

 هسيا نارادمکح « كنارادمکح رلتلم » « ( ناهور ) ود قود هدرصع یجندی نوا

 یزوس ( تعفنم ) ء شمقلاق ندهروا فال (قح) ۰ یدروسد « ردیامرف داقنم كتعفنم

 ماکدوخوب ندنکیدما هدحر یهماع تایسح « رلساسا وب . یدروشالود هدرالید

 ارهاق یحتکیا تیاهن .یدشمالاق لئاح هتسمروس مکح هلتعسو نوتب كتساس را رچو

 ءاح و شومات نیح - هلسانعم یعایجا هلرک 6 یدرف كر - هدنلآ كرام هلا
 ناتسهل یسا دنسب غ مىق كنهیسور نج هنسالیتسا تحن كنانالآ هدرضاح برح []

 هلیسوو . ردندنایداح مهم ندا لاغشای همومع ناهذا مولا «یسولوا ثبعت هنسایحا كنتیلارق

 چواندنو «هلاقمو . ردقحهبالوا ىلاخ ندهدناف كنا هعلاطم ینضارقنا تروص كتلود روك ذم هلبا
 . ردلدعم ندسنارفوق رب شلرو هدننولاص سنارفوت نونفلاراد یسهجیک ناضمر رب لوا هنس
 یجنزکسنوا دا(لهروص) «یحرا هیسور كن(وبمار) هلمایسیمومع مرا (ویماررسیوال) ا
 .ردهیناذ تاعلاطمو یرلباتک 2 رات ل# ضمب راسو (هلام) (هردوقود)و یمهلئس قرش هدرصع



 ۰۳۷ & یضارشا ناتسهل

 ینیدج | هنلاوز « یراشای روا راکاید ۵ ( زهرهتیرام ) . یدلک هلاح انعمی ظفلرب

 . یدالوا منام هنسراپوق هجرایرب هجونلود ندنسوشموق
 تکرح هجناوحو هجاسنا هروک هتیاجما كرانالوا لکوم هبهرادا یعاوقا تاردق+

 یتسایس لاحر كرودوا . یدیا ندنسهفورعم رتاسد كلءواک ام < یعوزل یبملسب یمهلبا
 یلت مه ء نالسدا مه هجنهاود كنبراداتسا « یکم ماما هليا هلبح یناصق كتوق

 تقو یکیدلک هصق یبیرد كئالسرا « یماموایید ًاتاذ . یدرارولس ییا كب یفلوا

 ةحاس ؟ یدیا یمرویلدیا قلت هلبواو فیرعت هید «ردیتعنص كملک أ ک ۱ ینککنکلت
 موت روت « روسری دشکد ینتیهامهدنلا كرلمد اوب « هیرظنره نلیدیا قیبطتو لق هتساس
 . یدبا ندلفو ( هزاوم تساس) ۰ یدرولا لو

 لفاکو فوطعم هتنابص یرلکوچوک یثداق هنعاستا صرح كرلکویو «ك (نواهنهف )
 هلببسحیعسوت اکلم كتلودرب هدتیادب «یسهقتلو هنزاو«ییددیا ارطا هرزوا قلوا!عماظن
 كتعضو یلوا اسهد و هتغارف ندناباستک اوب ۍ ا « كراتلود رکید نالوا کاپ راحود
 «یرلءهرکوص کو لاح .یدیا هدقمولوا قلت یک یراتکلام هنقح كا روح هنسهدافا

 تر ران ۰4 اقا ودرکید یتراق تن و هل ااصعاتا
 . ودشعلآ هام یرافلوا راک یقح قهارا صوع ر لدم لا تاک ۱ لئاگ

 55۱۵۲۲۰ copartageant ( a یوصا Aji مسه ) و ( تاضیوعت تساس ) « لاحو

 [*] ۰ ردقسطترپ شهدمو نکربج لا كساساو یمسقت ناتسهل هکردشلوا رحنم

 «یبهلمع هدنز شرمشتوب (۱۷۷۲-۱۷۹۵) ندوس نوزوا نوجما قلوا لهجنکشا
 فداصم هځ را هرودرپ یلام هلراداضت یناعوقو « زیمتم هليا تابالقنا یلساسا هدراکفا

 كوو دان هلاقتسارپ قالراپ یقاعتم یلادج رب مظعم هدابندیی ندفرطر :هک هابوش .یدل وا

 بحاص هیرکلوار, عسو هدقتعر, ندفرط رکید ؛ روغود ( اقمآ هدحتم ) تاودرپ

 بالقا هسنارف قلهدا رب .یدرولیریو ماتخ ًادمعت هنسهساس تاح كنهلقتسم تصهرب

 دومسمو رح « ناسنا هرلتلم « تیرح رون ندیا قارشا ندنبغ كناپوروا هلا یریک
 هدنقرش كناپوروا نبع هدرود نبع « دما وب طقف . یدنوروک یکردیا دعو تابحرب

 لناونع ( یسهیلماکت تاحفص و هرظن تامدقم كاودلانیب قوقح ) نوجا تاحاضیا هاضف [7]

 . ریلیب هلبدیا تمجاص هع رثا



 یسەعو یسهنلوک اف قوقح 34 ۸

 .یدامالوامنام هننایرج كشيريو شيل ارب رجنم هنقاقرتسا كرشب سوفن نوله شب نوا
 هقس تاسسأت نایدیا همادا هلبراماعها شیدنادب كنیراوشموق هدنهاسقا كناتسهل

 . زامانولوا راکنا یاریثأت كسهفارغج تصضوو هبهذم تاسفانم « كتسهرادا یاضوفو

 نیرسو بت هلتراهم هدنجشا نوکسرب ناخ « لاوحاوب زمکجهدیا قیقدن ریارب هلکنوپ
 . مەديا رایضاو رتس یتتمانشو تماثل كنهاسرتفم 4ساتمو زحنم هلقللناق

 یعومع_-هدمالوا :ردیا ضرع داوف قوچر, «كماققدت یثحابموب كلاع رات
 یسەلصح كب هبع اجا لماوعو هرادا تائس قوحر «یخارها ناسه ندرطن هطقرب

 ام فقرات 2ا یو ناسا یی کردا تک الفرب نالوا
 . کد هفع ووا

 «یځ دان یینانع هدرصع ی زک-نوا هک زر ور وگه جنقاب ند رظن هطقر یصوصخ - ۳
 هدهدارب یتسکیاو نیخروم رنک | یتحو ردیا طالتخا یبا ندییا هليا یخرات ناتسهل

 هلیا یرهن ( هلروط ) رم سبد یلود هل هليا اود یلنامع هرکرب هکنوج . رايا ههلاطم
 مرانمشدناع هدلوص ءهدغاص نامزوا هدیسکیاره هقشاب ندنآ . یدیا دودح مه هنیریرب

 هلضف نوح ناتسها هک هلقرفوسش .. ایرتسوا هدف « هسور هدقرش . رایدلوا كلام
 . یدراو اسورب قرهل وا

 تاک یارحا كف یرطدتا یمن هاتسهل الود کردقد ناال تدك

démembrementهده هناععتاود ار وص اهدو لوا اهد دلرکو هدرودوا 2« ولوصا  

 هلرادها ویو طقف « راشمهتسیا قعای ناتسهلرب یحنکیا یباکروت « كنا قیطت

 ا رها وی د هدلاوحا یرافالوا ردا هلتقفوم یزلبرح یرکدشیرک
 تار ومت یکوب هلیب هدنرانامز نوکشود لا كرابلناځع هکنوح . ردراشمامالوب ناکما
 شو ید هدردع یرطدط بلاغ هدیرحو یرامر و باوج هلا برح نالعا ههمش

 اا تا راح تکا هلا تمواقمو تدالح قراوخ یرلکد

 < شمهمهدیا هیوقت ینرلدیما كنيرانالتریص تساسس ندیا یقلت یک راکشرپ مضهلا لپس
 < نتم و روف و « هراروصت ناو یر ندرصع چ وا کابو ییا « تدهدیا تلود

 دم 11 و

 ربا, هلکهحشن هلتی واغم فسالا عه «دلرلیلنامع هزب یسهعلاطم كنعياقو رودوب هدرب
 . ودکج هرتسوگینسهنادم تشترب نایاش هفملوا دع ندهلم رخافم



 ۵۳۲۹ ۶ یضارقا ناتسهل

 یندنولوا محر كنقالخا نوناق « ییدتیا سالفا كقح هدلللانیب تساس هقق ای

 .ی رافامراب نوجا قمداتروقیاتسهل یراعفادمیحالای ید غش كماوقا تیرح هدهرصرب

 زکلاب نکیا دورود رگ اشاع هتیدنالزانوب لصان كنلمرب « نمهتسیا قعادلمق هلس

 دعاسم ربغ هملکلاب نوجا یرلیدنک كلادج طئارش هک رد [۱] رلکروت بانج یلاعو درم

 . رایدکو دنق هج راهنس راک ورایدلیتآ هب هنروا هنیرغوا یساق,كناتسها قر هیاقابهنیدلوا
 كج هم هلی دیا سقت ناتسهل رايد هساوا رفظم .رایدامالوا قف وم راملنامع هدنابراح وب

 رب هلیا هلصافیئزج هارالنامع «هنداحنالوا شخم ناکما هنمسقن كليا كناتسهل [۲] ىدا
 . یدلواشلدیا فرطرب عنام كوبوب هلهج ووب . ردیراتب ولفم هدهمشج ارحبو هدایعامسا

 یرلقدلوا كلاس هک رایدروتوک یرلبا هجردوا ینلزساورپ یعرج یاک رشو نیرتاق

 كنادهاعم قرهلوا یلوصح تنایدسح مدقلانم . رلبداشارب نوصم ندنرلزواح هلس ید

 یناتسهاو رلیدلبا ذاخا مالک هحاف هتسهدهاعم همساقم یهرابع نالوا داتعم قملینوق هنشاب

 مشقنیالو سدقم كب » «و و « رای دام هب هالا ماسفا هدب هالا لود هدهعفد يوا

 Au nom de la très sairnte et indivisible Trinité « alal ay می اقا

 . یدیا شمنلاجیناع سوقا كناتهل «قترا

 رلزوس 020۳۵111955 هدرلهلاقم یملع . مرواعاللوق نوجا كمهلسوس هرابع یاریبعتو ۱۳]

 لدب كنناکداز هل ندیا ءامحتسا ندهیلع تلود « ینسهناراک ادف تکرحو دارلکروت طقف . رداجی

 .زالوا ورغود كعا دع داوتم ندجایتحاو عمط هنتلایا ایلودو یرلکدتیا فیلکت قرهلوا تنواعم
 ندا دع « هکر ایم هماندهع » هلتماق سر فعاضم ینسهمانحلص هجراتاق یراکدتنا دنع « هداحو

 یمایس نایالوا لس هدكب یک یذاخا هیتاو ریبادت هلا تایونم هانکتسا < هدزلاجر یتامزوا

 هحاصت یرلیجتلمو فیمضو < صاخ هرلتلم رواکنجهدایز ندقلوا حاضیالباق هلا كلعیدنا رود
 دار کر و . ریلی هنلوا قات فا یربا تنه رب Chevaleresque ¢ هلادص تیثحرب یاب

 د زاب مر اب . یدرو ال واعقاوهعفد كليا یرلب ۱+ هکلبتو هب رح نوجما هبا یرلن اننیص هن رایدنک

 اقلا هب کلم هل ینتطلس هلبا لوبق یب رح نو اك م هت | مید و هتماقتناو لظتسد كکنلروع یرالنو وقهرق

 ردتقح ها وا جاتحهرک ذهدیحاصت یش راق هنک اراش یاوسنارفیجرب كناملس ناطلس ؟یدمای شم همتا

 هدلود قوقح «لوبق نسح یرلقدلوا رهام هد زمتکلم كرلیحتلم راجام هد رلدش اهد . ردمولعم

 . یدا Newb رادم كنهدعاقرب مهم یک یسهداعا مدع كنهبسایس نیمرح

 الد « یدهسل وا رای هرلیلنامع برح علاط هدنرح ناقلاب كوص هک هدداقتعا وا قح [۲]

 رانو هنموزل هحرد نوجا ا تمالصس كناکروارب یوق . یدزعود ههاکعام هلبا یومعبرح وش

 ! ردلاثم را نزح هن



 یم«عومب یمهتلوک اف قوقح تب بح

 یمہفا رغم تمطر كناتبرل
 2 نوا « یمان اوو نالوا قتشم ندنسهلک 00:6 هنسانم هووا هجوالسا

 هدهجرد اک یتسفارفج "یباسا فصو كتلودوب ندیا لکشت هدنرخاوا یدالبم رصع

 تیضو یک ینیدلوا ا لاوحا هدنراتکا الف _كناتسها . ردنا هنارا

 ۱۳۳۲ کا نات لع ا فارتج هقشلاق . ردراو لشد هد سهفارتج
 ۶ تحلسر هب ناتسهل "ةساس . ردم و رم ندهعسط هعفادم هبلع : ها ارعم ندضراوعو

 تموکحرب كلام رو تاسسأت بذذم هلا تافالتخا یداهم کل .ردتیروهجر 4

 ۰ ی هرن اطلس

 هد ۱۳۸۹ ۰ ردیلود والسا ندا لکشت كليا هدنرلهووا اوروا قرش « ناتسهل

 هحل شاب هللا یتلارف ناتسهل نالوا هووثراو یرتا سم«( نوللهک اب ) سالسد الو

 تلارف . یدیا شما عج ا یمکح یل هفود نایغ اسناوتل نالوا انایو یمهصق

 ندضازا یهدنسهرا تەسر هللا ر هند هسیا یسضارا"قلهقود ء ندنسهضوح لوتسیو

 هتلود هدلاحینبداوا عساو لح ندنسیضارا تیلارف کک .یدرولود لكشف

 «شعلو هدناحوتف ىلخرب هدرصعیحنتلانوا ءاینولوب .یدباشلوا تللارق نریو یناونع
 یا یا ندا ی ا کمو زالحوساو e یجندبنوا

 ۳ ۰ یا < الاش : للود ناتسهل دن ساروا رصع یجرکس نوا
 "۷ او ی روو طاع یلارف اتسور ,هدنسهتروا کلا اروا
 ۰ €0 0اد ) ترک ردق ه(قسنلومشا )«تسمرزا ۲ تیهسور ییدمه
 (غرودنارب ) « (ایزهلس) هليا یدهع طخرب یزاوم هنیرهن رهدوا - ًابرف . یدروشآ

 « ندناتسراحم هلیرلعاد ( تابراق ) - ید ابونج . یدرویدیا ساع هب ( اینارهمو ) و
 ملقا . یددویلیرب | ندهیناّع تاود نالوب ک اح هنادغبو قالفا هدهللا یرهن ( رتسیند )

 تکا روا نزای «راقردق هناسن ندینانیرمنآ .ردهدانک هنیراراکز ور. لامثو ترس

 یرلهحلم (ایووقارق) « (اثخو ) « ( اقجیلهیو ) « دعاسم هتعارز یسضارا . زالوا

 ۰ ردروپشم

 لوح وک هعفد ضعي - هدهمطقو نالوا قبجا هدراناسنا یکینیدلوا هراراکزور

 ضراوع نالوا رادم هنسملیبهدیا تیدوجوم ٌهظفاحم هلیب یئداق؟هراودرا كوب كموقرب



 ۵۱ *٭&ک یضارشا ناتسهل

 هدلامش هدهب «یرارهم تسد ور هبند نالوا صنم د و .یدقو را ندهفارغج

 كما وفا اد لو یدنههرول یتمدخلئاحر فک یراره لوتیو « نمهن

 .یدروامالوالصاف دحر یراق هحراخ هدلاح یی دلس هل وا رادم هه رفت ندنرر یرارب

 ( نابوو ) هدندود یول ىج درد نوا « یراضراعم یبهیرظن هبعیط دودح اعقاو
Eینیدراروف ندسنجا یالسسا یهسلارف « كنصنص طح نلک هدوحو هل اماکحتسا  

 نامرد یکیدم دیا منه ندکمررک هسراپ ی رلقفتم « كن هعسط دودح هدنرود نولوات هدلاح

 ندنرزوا طقف . زامالوا یمهعفادم هناکی لماع كتکلمرب « هعسط دودح . راربلسب هللا

 -هدرانامزواصوصخاب-رارهن كلورب نوتشوج ءرغاط ءرص كسکوی ندیاباجم|یسملش آ
 . یدیلسب هدنا نامأت همظع دناوف نوجا هعقادم

 یس معا لا و ماكنات

 هليا هساس تدحو « یادتف كتهفارغح تدحو هدناتسهل -- [ بهذموقرع-٩ ]

 هلون اسور و هسور .یدریامب هالواضارقنا ببسرب هنشاب یلشاب عطا اب «یدب هسلیب هلی دیآ الت
 یا رانوب هکیدکلام هبیلاها زواحتم ینوباسشب نوا « اینولوت هد ۱۷۷۲ .رایدیا شک
 . یدرریاسهدا تمواقم هناضرعت ولر د یھ یدیهسنولوا قوس یا <« هسلدیا هرادا

 « رالی هدطسو" . یدیا ی 1 ماوفا عن رب « تلودو نایالوا كلام هبهعط دودح

 سوفن مزه ۰ رلیوسوم 0 « راسورو رایلابنا وتیل هدقرش « رانا آ هدبرغ
 راهل ؛ سفودوروا « راسور « ناتستور, « رانالآ . یدرونولوب كلاس ههذمرب یربآ

 كرلکلوتاف هدناتسهل .رلیدا كيلوناق - یدروسدبا لکشت ی وک | هک - رالاننا وتلو

 كلاس ههذم مور بولوا شمشلننالو كلوتاق « یراوالسا انولوب . یدیاقئافیبعضو
 «هسور كوج وکو این اوتل «رلنوا .یدراشمهتسیا كما عاب ینمظعامق كنيراوالساسور

 یر وشموق و ناناوب ندهذم و برمم هقشاب طقف و ندفع ناع «راشلوا کاح هی هس ور لیزق

 . یدرلشمامالوا قفوم هلشع هری دز

 برغ طقف « بولسحم ورضود هقرش هلیا هربثک "یلاها یراقدلآ هنیراتمبات ریز
 ۱ ۰ رایدتسیا كمریدا لوق هتیرذک | یبهذم كتلقا < راهل نالوا قداص هنهذم

 یثراق هنهذم سفودوتروا « راتبوزج هدنرود ( دنومزکس ) یجنجوا هدرصع یعتتلآ



 یسهعومم یمهتلوک اف قوقح حج ۵ ۲

 رلفود و روا و ناتسس ور ییعی « رلابزوو 6 هد رصع یحشدب نوا ا لادج رب

 هرخ لب : یدنولوا عفر یتازاتما قلناکداز ككربن ۲ . یدادبا جارخا ندرلتیرومأم

 . رلیدلقارب مور ندهساس قوقح قرءهنا وا جارخا هدندنبد

 یت-یدنک ور « ماوع "هلتک هدکلام نالوا كلاس هننهذم مور یسلاها تیاهن

 تاسفام . ریدتا دادمتسا راظنا فطع هراح ندا دع یدماحو یباباب لرلقودوتر وا

 ندنلئاسو هبنجا هلخادمو ندنسهمهم باسا یسیدونشخ مدع كیهق مش “لاها «ههذم

 . یدلوا یسیرب

 رب :ردیا اوتحا یننص یکایک یمهع جا ته سور «یتیممح هل -۰ (تیمج فونص-۷۲)
 اط و2 تاتص اب هدنس وا نان وک هلا ناکداز . ۲2و55 رالی وک هدرب 6۱0۱6556 ناکداز

 انا زای ولوا فداصت هب (ظ00۲۳۵601516 یزاووژرور) چه نامه هدنرلرمش هل ء ردقوب

 یرکید «(نجاد) هدنرزواقطل اب یر, یدراورهش مهم کیا زکلاب هقشاب ند (هووشسراو)

 : ۵ وفا ور دو دج اا

 «تراجم . یدلدیا عزن قحیضارا فرصت ندرا (اووژرو ) یرب ندنځن رات ۱۹

 ها یتیلم هل داران وا هکیدبا هدنلا هیوسوم "یلاها یلک رادقم « یاالماعم قناب < تعاذص

 . یدقوب یراهقالع رب مالغاص كب

 كار وط رانو بودا لک ینفنص یراوس یتعی [  Ordre équestre ناکداز ]

 یرلعوم . رلیدیا بحاص هنیرلت رح 7۳ ۳ : یدکلام هنس هر « هنف رصت قح

 هدهسیا یواسم ناکداز نوتب هلیراتعا ساسا . یدرول را لاب هسوش نولم قحر

 «(0682:84 رلانغام)ایوناکداز كو١ . یدرونولوا زی فنص چ واهدننی رلن | هدنالعف

 . ناکداز لوحوک - ۳ « ناکداز طسوم ۲

 ران ۰ یدراو ردق لام ۳۰۰ بولوا نک اس داتا رل هصااب - ناکداز ا

 - هلاعو . رایدیا تورو تمشحیذ یک یرانادناخ لارق « هللاع ترد چ وا هدهدننام

 « یرارومشم كا ندرانوت . یدرویولو هدنسهباتم رازادمکح یتقح«یراسر كرا

 .یدیا یرلنادناخ ( یسریمویول » « ( کو وپ ) هلرا ( لیویجار ) « را ( یکسیروتراج )

 یدراو هلاع ردق ییا نوا نکنز زا اهد هدنود زا رب كن هل اع شب ترد و

 .یدرویلک هلئاع بیرقهز۳۰۰ یحاص همیسو "یضارا هرکوص ندا:



 ه ۳ 2 یخارقا ناد-هل

 هلاعردق ۳۰,۰۰۰ ًاعمج كلام هیر کیا او رب یربیه هسیا ناکداز طسوتم فتص

 ۰ یدضهلدا فافختسا هدیرلت مها كلرازوب هک دیا

 یجنکوص وب . یدیا یقاط قایآ كناکداز انداع رانوب هحنلک هناکداز كوج وک

 یالود ندنراتکلام هقوقح ققاط زومهمو كمك هسلا یوام ء ت

 « جلفر, یراتور نوتب اینک ۱. ,یدا راک ردق ۰ یهایم زور و رغم

 نالقاط هلیب هغوبوط قالی ًاضعب هلا یضادا هچراپرب نلیدیا ع رز تاذلاب « ریکراپرب

 . یدنرابع ندزومهم

 هن هل روا مات كنيرلهناکلام « یرلکپوک » : هکیدرولښد .دنقح ناکداز مقو

 < ی را شود تلاوت «رونور 6 كنوشموق یعوریوف نامز یندروطوا

 هرلندیا تنواعم هنیراردنک نوجما كمنِک .یدیا راراتاص ییرلیآر هدراتهد هلتشدعم درد

 . ریدا اهم هتمدخ ضرع

 هک یدراو وا270وانء یضارا نرو تادراو ضع صوص2 راد ماقم هدرب

 زکلاب . یدقوب تبا طباور کراتو . یدردبا فطلت یتقادص بابرا « لارف هلکت [

 . یدرابوط هدنتمدخ هليا حیلستو هناعا یارقف « تاذ نلیئد ( تسوراتسا )

 كرانا .یدریل |ندنسهرآ یماضعارلهناع كویب «راسوبقسب .یدلکد فذصرپ « ناهر

 لفاس فلس ع ونرب یک ناکداز كوجوک هدننود كرلانغام « یرل-اپپ یوک هدننودام

 . یدلکد قالراپ ردقوا ها طئارش نوا رانوب . یدردبا لیکشت نامر
 ندنرود ره زاق لوس . رد 5671 هضرا یارسا «ء ارق یلاها هدناتهل - 1 رالیوک ]

 كخرا رسا رب « هدقوقح ح الطصا « هکر . یدلکد یراح main-mnorte هدانولو یرب

 یسسهمهدیا غ رفتوالرت هنکیدلبد هلئدوص رخ | ابو تیصویلام هدریدقت ینیدالوا یرذ

 طوب یصهضراًمات رایلیوکریارب هلفمقلاق لوصاوب . ردکعد یسلاقهسالوم یدنک كلاموبو

 تام و تایح قح هدنرارزوا یرلنآ « ( دنومزکبس ) یحنکیا هصاخل ابو رللارق . رایدیا

 یک کیدید كقردءهرف وب «رانوب . یدیا شمهلیا كرت هنمکح كنبراحاص یضارا هلیا
 SN نا E E نمایم تار را

 «دوقفم یرلتیلها هقوقح «هدننیوب كران | ا رصحنم راوکریو بولوا لمحتم هیهیراغن آردق

 هدرابولوق لومعم ندقیلاب شموروق « نکم ريغ یرالوتروق ندنربناح طئارش
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 یروس رب نیگ راهددنوق ندنغوق جافا « ندیا وضع رتس هلرلهرابسالپ ؛مقم

 . یدیا رلهراع

 لا كماوقا دوجوم هدنزو اند < یرالیوک هل » هروک هل وق كنخروم زلکنار
 2 اهالی نا ل « یدیا یر ۶ یراهدندفا تعا كا یر
 ینراتاردقم هده «قالطا هل یرالیوک «ناکداز . یدیا شمرک همکحلثم برض یتلافس

 یوق ناکما ولردره ندنتیام هل ینارادمکح ینجا . یدرارویعوشود یکمهلیا حالصا

 . رایدلیا هدافتسا هللر اهم ندفونص قس قارتفاو ندا 7 نشیهحور

 ٩ تاس نالوا یرا ةيادب . یدراولارق ر هدنسهرادا سار كتروهم طقف .یدر وند

 « لارق . یدا شلوا یا هنیرزوا یعاطقناكنسهلالس نوللهک ای هدرصع یجنتلا نوا

 نامت هند ام « نادناخ كوس رب چه ۰ یدرون ولوا باخع | ندنفرط ناکداز

 درام ر ندنرالم یدنک < رله یر ندرصع ینا نوا . یدا شمهمەدا

 . را:دالشاب کما كرادنندهدنجا كلام به یرالارق بوبالوا عبات

 -(اولاوود یرتاه) : یدیا شلوایمنرب زسنارفرب لارق فیخحتنم كلبا هد ۲

 هلما یرناه ینحوا دوم نامز زا «هلاراشم - رسد هد (وزناد قود) هک
 ا یا ناسا نالوا طوضم زا ك ندنکیدا دوف هش نارق

 هلیراحالس « هلیرلتا هدنسهووا ( الوو ) هدنراوج هووشراو « باخت ا هلیراتعا ساسا

 هدوجو هلقدنخ رب هدهتروا . یدیا شلدبا ارجا ندنفرط ناکداز هما نالوا عمت
 یرللکو كناکداز رکید هلرلانغام هدنجما - یدرینید (16010 ولوق) هک - هرئادرب نایربتک
 یراوس هدنج راخ هراد «رووفوا یرامسا كرادنمان هدنروضح كرانوب .یدروننالبوط

 . یدردیا بان هلراشیقل | یلارق ندنجما رامساوب  ناکداز عمتحم هدنلاح یرلکولوب
 . یدیا یک ٩۰,۰۰۰ رانایالشبقل | ین ( یسنجقل سالسناتسا ) هد ۱۷۳۳ هلم زا

 فلکت یاد ھا نالوا یمهدرک هصوت كشرارادمکح یدک < یسارفس یجا

 ما نا را یر ین یاس  وما« راع ۰ یدررفک کما
 اکاد ندن رک ورود لک زا اهد یررونکلا فاس . یدرارشکح هدیراهرآ



 o0 &< ىضارقنا ناتسهل

 ینجات ناتسهل ندیا لاقتنا هراثراو یک 1:61 تماعزرب ناه ناه طقفو نالوا یاختا

 هراسنجا « هلر وصوب < تکلع .رایدلوا قفوم کا تبش هدن ران ادناخ یدنک تدمر

 . یدیا شملچآ هراسور هدهلیا هیهذم تالداحم هکلصان . یدکعد شادیا ملست

 طقف . یدردیا توعد یهد « وا . یدراو یذوشر داص یظفل ق كلارق

 یثراق هنیرارادمکح ینجا « لارق . یدلکد كلام هنیرادنقا خسف ایو دیدم نا

 e ء دقع حلص « نالعا برح « عضو نوناق نکل . یدروسدا لن ناتو

 راظن نالوا بوصنم هلبطرش تابح دق یبهلج هتشاب ندکدمهدیا ح رط کریو « عج
 كلا كلارق . یدلکد كلام هتحالصرب چیه هدنرزوا ربلاو ینمی نتالاپ « راهدوووو و

 فح » : هک یدروسد نوکر, (اولاوود یرتاه ) . یدبا هلدع ُهرادا « یزاتما كوس

 «. رلیدیاب 6 اح « لکد رادمکح ی راهلوب ! یش

 . یدراو ناتستورپ رادقم یخ هدناتسهل هدنساننا یا كلارقو هد ۲

 < قاز سض و :ب رایدلوا .تصعم اهد یر و ص. یاد تصنم اه توو

 زسنارف یرلقدقروق ندنسلوا یشکتریغ كلوتاق «یتلم هل قرهلوا یسهحبا یسح جاست

 رایدتبا بلط دهعت رب هدنقح یجهدا تیاعر هننادجو تیرح كنسهلقتسم هعس ندند ناب

 هنتح اولو ینعی رل ( ۴ها ء۸۷ e1٤4 اتنهونوفاتفاپ ) هلماعموب . رایدلوا لئات < او

 كالو اقم نالوا دام یدقع نزادعب هدنسهرآ راختنم هلرادنمان لوا ندنعوقو با |

 یانعمرب یک «! هلرلطرشوش اما زردبا لوق هنلرادمکح ینسزب » . ردشلوا یلاثم كلي
 ج تن موئشم كب نوجما ناتسهل هدمب«نوجما قللارف "الوا « تالواقموب نالوا نمضتم
 رج تازاتما ًایداتم ندلارق « ناکداز هليا هصوصخ تالواقموب . ردشمرتک هلوصح

 ۰ یدراروسدب

 ینتسلستو تغارفر, یشراق هنسهعن یدنک كلارق «یسهلج كنالواقموب هتقل اف

 ییا احمردت تیاهنو كما دیدح یییارق تردق یعوضوم كنسهلج . یدردبا نمضت

 هک تروس لوا . ردشلوا كمريدسا هحبه نوتب سو هدنفرظ تدمرب زا ندرصع

 كتلم یک یيدلتد ايو Personnage 0600:21 تتصخش رب یک سوس 6 ق آ لارق

 :یدا ر

 -هلس هدر دقن ینیدلوا یلهل -یف [«هدرب قج هلوب هاکدانت سار, «ترهاظمرب هدنرللارقراهل
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 چوا كناتسهل مک هتن . یدرارولوب رادمکحرب ناشیلاج هنوق باستکا هلیاهبنجا تنواعم

 ع راک سور هدیطلس موثشم رود كب ( یضفوتانو ) ندا كاردا ینمسق

 ا للح سر ا دا یا
 ته مهم کیا اا تا0 نوسارهدهقوق « ولوو مور هل ته ۱

 بختنم ندفرط لارق ندنسهرا یرلاتغامو یاحر "هلجا كتلارف یرب : یددوجوم

 سه ندناکداز لوح وکو هب روا تا « (56021 واتس ) ر تک م نداضعا ۱۰ و

 ردق ۱۷۰ بختم ندنف رط 006 هلح سلاح هدانالابیه « هدتالو یهر هدهنس کیا

 ۰ تااکو رب رلتوا . ىدا (Chambre des Nonces( رب کارم ندا

Mandat impératifیا دخت كلا یک هسرالکّوم هدنرلتلاکو ماتخو راریل |  

 . یدراررو

 ۳ علو روما ردو هتفه یلا را هده ییاره یماع:ناسنوت هللا واتس

 ۰ یدرایا لکعت ی ( )۵۱6 تەد ) ته عمتج هلروصو « ردیا ۵ طی

 طقف « یدردا تسایر ههبد هاشواعم ك ( لاشرام ) ر ختم ندقرط تەد « لارق

 قرهلوا لتآ یساصعا تەد . یدنو یتحالص هقشاب ندقیدصت یهدختم تاررقم

 را هر ادم هدررط روت وز 6 رلارناللوط هدنرولصا یوعو نزاع
 . یدراریشیراق مالسلاهملس هتسهرا راسنون هلا راروتانس « نارک اشاع

 طرمش ینارا داحا نو جا هعیرشت ته تاررقم « یهید ( مودار ) هد ۵

 « یتفلاحم كنوعم كرب ندا لامهتسا ینقح ( وتو ) . یدتیا عضو نوناقرب نالق

 ( liferum veto وتهومورهسل ( ون .یدباقاک هفقوت ی ایرج كشيار «هلاطبا ینهرک اذمر

 «مردیاتفلاحم» ینعی (۷6۱۵0 ونهو) ثوهمر, . یدشلوا بذیذنو فالتخا ساسارب هکی دا

 ۹601::تهد هلاحوبو رلیریا نیزسکعا بقعت ینیعاسم قترا « تەید « ییدید

 . یدریلسد « یدلوا کم

 جوساو هسور مان هدنرود ( رزاق ناز ) هد ۱۹۵۲ هعفد كليا « قح وت هو مورهسل

 هل رب هدنمسا ( یسنج یسرهب ) ينوت (انونام اسوا) هدانا ییدلیدیا برح هلا

 ایرنک | « راتهید . یدیا شلوا تج وم ینخاسفا ك ( تهید ) كرلیدبا لامعتسا ندنفرط

 ۰ یدرولوا هاکهلدام رب ینیدلوا بلقنم هراهرجاشم كراهثحام



 ۵ ۷ یضارقا ناتسهل

 دقعنم هدهنس ( ٧٣۰ ) ردق هنسهنس (۱۷۹۶ ) ند (۱۹۵۲ )هک ردتقد نایاش

 . ردشعا نارتقا هبهحش نسحر یس (۷) زکلا شمل وا رسکنم ی( ٤۸ ) ندهد ( ۵۵ ))

 هل ندا تافو هد ۱۹۹2 ۷۰ یدبا لاع تموکح ءرادا هدنلخاد او عبطلاب

 :هکیدروسد (یسووح وق) ند ابدا

 (۷اه) هليا هک كترب هدز, .یدنادای یابند (") (1:) هلیا هلکرب زکلاب قح بانج »

 «. زروییدیا وع یتکلع رب هجوق
 ییروصت یسعالبوط هدللاحنوسارهدهفنوق كناکداز «یعاتخ هلبا ( وتهو)رب (تمهد )

 ندتیدل وار ادتحالص کم هلب troupes de famille EE «لصاره .یدتیاجاتنا"

 نوسارهدهفنوقرب هليا ناکداز رکید هرکو ص ندکد تیا رسک ینهید هليا یس (وتءو مورهبل )

 ( تهید رتنوق ) رر بوئالپوط رلنوسارهدهفنوقو .یدرونلوب كلامهوق كجهدیا لىكشت

 اا هلاارا ترک ۷ تاررقم ؛ زالوا یر وو تفو وا ..یدرارلسهدبا لکه

 ۰ ی

 . یدروسدیا روهظللخاد برحو روشد راح هلیرب ر, رانوم-ارهدهفنوق ایک | طقف
 هدارجا و ذافنا یا طقفو زئاح ییارکح تردق هدهن « هبا قالارق هن تموکح

 . یدلکد هدلاحر تباث هللا تهید نانلو ضورعم هغل رسناکما

 هدنسهیاسود راربیوق«كلارف طقف .یدراوودرارب اسرءهدناتسهل اعقاو - ۰[ ودرا-۳]

 یتلارق اینولوب یردوجوم رک اسع « یید ۱۷۱۷ نوجما یسهمهدیا زارحا ذوفنرپ
 . یدبا شمهلیا لبزتت هب یک (۰۰۰) نوجا ین هفود قارغ اناوتل «(۱۸۰۰۰) نوجا

 بصانم لاحر نوت رل 0 نامطخ کیا 6 یرلنادنام وق شاب كتودرا ییا

 . یدرارولوب عباتو طوبم هتید قح او رایدیا بوصنم هلتاح دیقیک

 طباضرب ءرفن چ وا هدرابال | ضعب ندزوبوب . یدرارتسیاقلوا طباض زکلای «ناکداز

 . رایذا هدسوزرا كما تمدح هدیراوس فنص ران صوصت | لع . یدردبا تاصا

 تا ىا ا . یدراشلاق طوب ص هسرانامز 00۷۵۱676 كلەلاووش ىاکداز هل:

 < رل ( ![ںییa۲d راسوه ) نالوا یرارکسع رک یدرارتسا كما برح هدنرزوا

 لزوک كلا كنابوروا هليا یللزوک كنيراناوبحو ىمشحو تنیز كنيراحالسو سال
E CD 



 یسهعو یسهتاوک اف قوقح 8 ۸

 چ وا و رادحلس « روخاریم جاقرب هدنتقافر راسوهره . یدراروییدیا لیکشت ینسیداوس
 . یدروسولوب همدخ

 ییداوس ففخ راراتات « راحالوا « راقازاق . یدیا تقد نایاش ید راجهج
 را هتل رد یتعالب وط ءدنشموا نالبوک لنفس ىع | ء یس هدا . یدددیا بکر
 . یدبا بک ندنالآ كيب چاقرب شلدیا بلج ندنجراخ دودح هليا لری

 هفام عم . رایدالویوق هبقعت ییقرت یرلکدتیا زارحا كنبراودرا ینجا ء راهل
 (۱۰۰) ینه یحوط موم هکهدتسنوش . رایدمهدبا قلزامالآ هرابتعا رظن ینایجموط

 یا وب الو لصاو هتشر سادو یررطا هاشوطو ین

 كلی ریوک نوجا كمعرهنو یرابوط كراباهل یرب ندنرود نوللک اي سالسیدالو

 پوط ج اقرب کسا قلرصعر, زكکلاي هدنسهناشوط یووشراو حابسر, . یدراو یاودا

 بول [ندنفرط نیرومأم رلکلرکتو راهتحن نایو یتنیدلوا شعالساپ .دالرانوا «ینفیدلاق
 هلنربح ینغیدنولوب رسقادنوق كرلنوب و ینکیدلدبا لامعتسا و باق هنلاح ینودوا تاقورح
 یهدنلامعتساقارنمو هتندش كنيراموجم یراو - هدایز لا ءرالها . یدباشمهلبا هدهاشم

 . یدرارنهووگ هنیراتراهم

 شمهلیا لولح هرودر, ییدادیا لاصحتسا هليا هیرکسعنونف هدایز ندتعاجش كرفظ
 طقف . رایدیا مجش «راهل . یدیا هدنمکح ناتساد ن لا یعاحش كراهل هدلاح ینیداوا

 005:01:15 نوجا رفظ زارحا هنمشد هدنکیدتبا ققح یحراخ یالمتسا .رایدلکد رکسع

 «یدراراسب داقتعارب هنالدهداس هنیربثأت كنسعالپوط هلستروصمامربفن كناکداز نوتب یني

 لکشت ودرا ر الغ ء زنا لاف هدوونام و لطاضنا هدننامزو تقو طقف

 .ندنفرط یرلودرا ایرتسوا و هسور «ءاسورپ یناکداز هل روسج هلتسح یرامهمهدنا

 . رایدازآ هجمالوق

 یابسا كن رمم داتا
 : هروک هب ( وماردهرثل | ) ریهش خروم

 : یدروبلوا ثعاب هضارقنا كنهلارق تیروهج کسا « ببس چوا هجولشاپ

 هزارحا ینتیماع كنلفوقسوم ندنتهج برن هک « تکرح یم هدسور لوا



 یضارشاناتسهل + 1٩

 < ضاس یی ) یراتلایا نالوا ندننکلام ( رعدالونس) امدقم هارد كراخرومو

 . یدیا رویلولوب فوطعم هدادرتسا ( یراهسور كوجوکو ءاس
 یماسقنارب كليا كنتلود هل هدنرود ( وولیاخبم یکل |) هلتق و «یسهلئسم تبلم

 هدایناوتل . یدروسیدبا تماخو بسکو طالتخا هلا یسهلئلسم بهذم نالوا شما ج اتنا

 یسامول رد «هسور هعفدقوح .یدرولاغوح تایاکشیشراق هنناکی رحم كرا Unite تاسوا

 كنراشادهذم « ورتبلویو هدنراحش را ۱۷۲۰ و ۱۷۱۸ ۰ یدنولو هدناعجا م هلق رط

 تاغیات ضمب هتسوک وا یجنکیا قرهلوا یواح یتاکش ندرلهلماعم ءوس یراقدلوا ضورعم

 كنهذم سقوتروا هلا هدارارب ییدتا رق « تولوا . یدیا شعلو دارا

 < تلارق ارز . یدلاق زسارجا نامرفوب طقف . یدشلاح هنمات ینسارجا "یتسیرمس

 ینسههلیا لامعتسا هوس ی راتردق كناطلاض «فیقوت ینسهطرفم تربغ كراتیوزج و ناهر

 كج هديا هبا یثراق هنیرل 56186117 روننهس یاو كلاس هنهذم مورو « تاتو عنم

 تعجایم هاب هرزوا كما بلط یتسهلخادم « ورتب هد ۱۷۲۳ . یدلکد یوق ردق

 ماقم هدیتنجهنولو هدلثلاب هلباقم یراق هنساسدلک كيلوتاق هدنکلاع یدنک یحو عا

 . یدلیا ماود تایدهتو یدعآ لوق یتفلکت كيورتپ « اب . یدیا شهرام هدددهت

  - iیدیا شلوا یحاتحاولما كناسورپ ءیبس یحنکیا كنضارقنا ناتسهل .

 یدیا هدنلا كناتسهل نروتو جماد هليا یلفسا یارج كلوتسیو ینی ابسورپ یرغ .

 هتدوصوو « روییریی | ندنسهرتاسماسقا كنتنطلس غ روبدنارب یاسورپ قرش «ناتسهل
 هنلاح تاودرب لولعم هليا لکشت ءوس « نیمهشا رب یسهحرا ییا یهروک ذم تنطلتس

 هدرلرهش هصاماب « یرامعتسا نالا هدکلام وب ییدتبا لاغشا كارلو . یدروسوق

 راسقودوتروا یتموکح هووشراو قرهلوا هلضف . یدیا شلا فاشکناو تمسورپ كوبون
 ردققجهلوب هدنافاستعاو تاقبضت هدهدنقحینیکلاس یهذم ناتستورپ یک ینیدبای هدنقح

 یدیا ریدت نسح بیصآ ی .
 دقال هتاحالصا رکف ندبا لیکشت ینحور كرصع یجزکس نوا « ناتسهل الا

 امرفمکح هدنراتکلع یدک ء یلاحد روع لا كناتسهل با یسفوتانو . یدزامالاق

 یءهدنسهرا طاضناو ماظتنا ندیا یسأتو ررق هدراتلود وسشموق هلیا یثدان آ نالوا

 . یدرلروییدیا سح هلیماع یتنیابم



 یسهعو#یسهتلوک اف قوقح >> ۰

 .نورق هلا ات یهیرصع تلود کم یدک اا استور « اسورپ

 فوساف زسلارفو هب هیوق ین هی زک سصع تم هدنرز وا یضاقا یرلتوف قرفتم كناطسو

 < ناتسهل نکریشبلاج هیارجا یتاحالصا نانلوا هصوتو رشف ندنفرط یراتارقوزیفو

 یو دو درد 6 الا هح ناک و « درگ ند رو یلارف هدول رم

 . یدیا شا بیقعت قیرطر, سوکمم هیلکلاب هنیراوشموق هلیرلتروص تاب هدننانمنع
 اپوروا نالوا لصاو هنیرلتردقو توف "یمنعا هدنرزوا یرلدودح نوت « ناتسهل

 هیوا كرلتل ود رواحوا . یدروبلاق هالاح یلود رصع یحربنوا هدنسهروا یرلتتطلس

 .عقاو نوجما حالصا ینسیدنک ءرخ الاب هکیدنولوب دعاسم هنا زارحا قوفتو مدقنرب

 . یدتنا لحمت یلالحا ینشت نالوا

 . یدلدیا ے اسا هدالاب یسهععاعجا لاوحا كناتسهل

 ,نایدلشبا ندنفرط تام رب هدنلاح ضرا رسا 56:1 هدناتسها ندنرظن هطق داصتقا

 . یدقو هموم هلام ۰ تعانس ۰ یدراو تراش زا كي « تعارزر یادتا كب

 ذوفل « ىلاح یشدان آ كرل( تەيد ) « یتاقد كلراهئاع كويب ندنرظن ٌةطقن تساس

 یسهلخادم كبناحا تیامو نوسارهدهق وف «ولء وم و رها «اتنووت وفاتفاب «ییعض كنلارق

 یرکف تلود ء ینسح نوناق یسهیدق تداع قعاص هرلنآ ینرایآرو كنا توعد
 . ىدا شما وح امامت هاب

 دو ر ا اا لاا رود كاکیءرد «ناتسها ندن رظن طش كلركتع

 ندفرطره . یدراو یس وط هدهجرد یاکهدهب « یهداسه هقشاب ندنرلیراوس ناکداز

 «(سقاسود سی دوم) .یدلکد دوج وم ماکحتساو هملق رب جیهناه هدنرادودح نالواقحآ

 تیافک یشک كيب قرق نوجا كما حف یناتسهل هدن 80707:6 « تالض » ینیدزای

 [*] ۰ یدرویلیوس یکجهدیا
 كناتسهل هدنسهفیرب كنيرثا ییناونع ( یرمس كلارق ) « ( یلغورب) ود قود

 : رو دا ثحم هلروص وس ندلالحمضا هدیدع باسا

 یفیدوط هدنتل | تراسا دیق یتامرب نوتب طوب ص هبیضارا « كناکداز نوبل یتیم رب »

 .كنسهلحو كلام هقوقح تاواسم هدنران یدنک كنسسارفوم هد ناکدازو نوتیو _

 4۱۱ ص یخراب هسور وبمار [*]



 ه ۱ *& یضارقنا ناتسهل

 هلراشم هلتحالصو تفصنیع هنسهرادا كنهکرتشمروما هدنلب یحىلىق دوخاي هد او

 ینج هبامهلوا رداص كرارقر چه هکدلک هلوصح تقفاوم هلبا ادا داحنا - « ینیدنواوب
 ینبدلوا یقح هبنرت هدلاح نویساردهفنوق یصوصخ ینتم واقم هل ره سوگ و

 ینیدنوق هنیدادع هاج تاداع هلی هسلکد هینوناق تاسیسأت هلنروصوب كنياخاد برحو
 عاتجا رب قرلوا بک ار هنیرکرابو زهج هلیسهحلسا كلیصا یه كلارقو نوسانوشود
 هطورمش کلب «لکد یناحما زکلای « كننارکح تردقو ییدلدیا باما هدنلاح یعومع
 يبدلع هقارب 0 ES "دلواقمر نایدیا دب دم هدتادب كنطلسم و قلعم

 كنودرارب یئادو دوجوم هطباضرب چه  ینیدنولوب راح ربغ یتحالصرپ هاضف ندزابتما

 یروسرب تبسطاضنا اهم هوعد كلبا ازد طقف توانوا درم ی ا نت کا ۴
 قرهلوا هدنرلناپ یراحلق هدهمکح « كبلاغ بزحرب هیلدعروما - ییدادوک یراوس

 نیرجاهمر, رلنوب ؛ نوسنولوا روصت ینیدنولوا تیّور ندنفرط یرلبختنم ندیا عاهجا

 ؟ ردسیئرب هقشاب ندالبتسا هج ومر بلصتم « ندنسهدادا لوصا هللوتسم

 یکوب « هدندزن هلبق رر یودب شراییاب لزوک یشیلک هنیرزوا یضارا رب دودح ريغ
 نوناف ناتتسهل نمی راتنموتوفاتابو« قع نوساز: اهوف 4 وتو یا
 «. یدریلیبهلوا یثر, طیب كب « یسهبیرغ جواوب كنسیساسا

 یلامآ كربلرر .داگ دم سد را ہا سل

 ۰ یدرولف موکح هضا رها كشالب « یاس «لاوحاو تالکشت نلیدا حاضیا

 یلارق هل لوصندننادناخ ازاو یتح .یدراشم اریدقت لوا لخ ی هجش و تربصب بایرا ضعت
 لوارمعر عات كناسفاتم نلیروک دا وو هدام یدک رعد

 2 هک یدروسید هدنفطل ر ييدتسا باطخ هتد اسولوب هد E ید و یدر و

 ندنسلوا ماسهاو السا راحود كسروهح « هد نمهلخاد تالداحم »

 ی < رافوقسو« « نيستا تیکت یمناهک قح بانج هک مردیا شک ۰ زىلا روق

 «یناهقودنار ابن اوتل . ردراقج هلا هنیرادانا رز هجالوق یتامر, ندیا ماکت ینرانال
 . ردکچهشود هنسهرا یرللا كننادناخ غروبدنار کلام اسورپ و « ابنولوب كوي
 هلا هبووقارقهد یهصح كنا «قحهیالدونوا هدایرتسوا هدنسانئا یلک لالحهضاوب
 «. ردتجهلوا تراعع ندنراوج



 یسهعومتیسهتلوک اف قوقح 4 ۳

 ققح هموئشم جم اتن نلیدیا سرفت ندنفیدمانولو یسهداح كلاوحا نانلوا تیاکش

 كي رحم یتراصرح كرلتاود رواج یرب ندرصءیجنتل | نوا ید وه دناتسهل . یدتیا

 6 E «رالایسورپ « رلللح وسا هءفد ترد هدالئاوا رصع یجز کس نوا یدروی دیا

 . رلیدنولوب «دروصت هدافتسا ندنفعض كن | نوجا همساقم یناتسهل < رللایرتسوا

 ورب ۳ راج هد ۱۷۱۱ « با لراش یحنکیا نوا لار چ وسا هد ۰ ىد

 . یدیا شعوق هیمرک اذم عقوم ینمیسقت اینولوپ هلا تسوکوا یجنکیا هد ۱۷۲۳ ء هللا

 هلهج و یربسآ كنیرظانرب ك ( موس قیددءهرف ) یلارف اسورپ هد ۱

 هلراسور رانالوا تعقنم یذ هدایز كا هدکعا » partager le gûteau مس یهروح «

 «یدراقجهلوا شمشالقای هدایزاهد هیابوروا هلتروصو « راسور هکنوح . یدیا ربلاسورپ

 هليا یتلارف اسورپ» یک ییدید كشردهرف دهع یو همساقم نوجا رالاسورپ

 اسورپ هاسروص تا یت-اسور هل نالوا لصاف دح هد هعروب دار

 »» یدک هلا لاعا دو كتلود

 ندلاحوب ناو یسلاق هدنلاح یشران | نع كنابنولوب نوجا قلوا نکم همساقم طقف

 كناتسهل ندرظن هطقتوب . یدمزالیسمهلدیا فرص رمثم دهجر, جسهنوجما قمداتروق
 كجهدبا دونشوخ یتیردهرف یجنکیا هلا هنیرتاق یجنکیا « یسلری | هراهقرف فلتخم
 . یدیا ندلاوحا

 تانعنع بولوا هدنتلا یسهدادا كننادناخ ( لیوجار ) یرب ندهقرف کیا دوجوم

 . یدبا ( راکهظفاحم ) ینعی طوبص كب هیوتءو مورهبل « هناکداز تازاتما « هیهعدق

 نوناق رب یی و تاحالصا دا هقرف ییدا تسایر كننادناخ ( یسیروتراح )

 یرلکدتبا سح یاکلهت « را ( انغام ) مسقوب . یدبا ( روربقرت ) ینمییرادت رط یساسا
 . یدرلروبلکب هراج هلحالصاو لاک | كانیراساسا نوناق هنصلخت كنبرانطو نوجا

 یک ارو هدنسهدهع یادناخ یلروتکلا فا یر ندندمرب نوزوا

 لالحا هاساف و تاک وا یحنحوا هدنل وا ن رشت یسهنس ۳ «یحا ناتسهل ننوروک

 زارحا ینغللارق ناتسهل یر چسه راز هلغلوا دوحوم یغوا ترد كتسوت وا . یدتا

 . یدیا یاروصت كهردهرف هلیا هنیرتاق یجنکیا هدعنذام اکوب . یدمهدیا

 دقع اهد هلواقمر هدمب . رایدالاضما هقافتا هدهاعمر « رادمکح رشموق ییاو

 ینعب کما همادا یوسوتتسنوق دوجوم هدناتسیل هلکن | (۱۷۹۵ ناس ۱۱ ) كرهدیا



 oor یضارقلا ناتسهل

 -یهذجاق ریلی ےک -كنهنب رتاقءینجات ناتسهلو یکم ەمەلیا ہدعا۔ہم هنحالصاو لیدعت

 دهمت کیا هجوت هب ( کسفونایلوپ سالسیناتسا ) ههلرب لصاو جنک یسیلیکوس
 . یدرروسدا

 یدعناق هنکجهدیا یراکتمدخرب مبطه كنتسابس یدنک ییسفوت ایوب « هج راج
 هناعالصا قترا كنهنيرتاق هحنلبدیا باتا دال کیدرتسوک « را ( یسیروتراح )

 (یسفوتابنو) ء انیرتاق . یدراروسدیا داقتعا هللا هنالدهداس داتعارب ینفج هلوا دعاسم

 (هووشراو) ۲" رکسعو :یفرد وا رکشع 2:۰۰ هل نوعا نما یاعا فپ
 هلروز یتارک اذم كند ء ( ننیهد) سنر, یادناموق یساوق سور . یدلک ردق هب

 هری شوا یسهصز ( نار ورب نطو) ندا لیکشت یتلقا . یدالیا هدا داو قوس
 یهزرابم رب یواسم ريغ ء یلاشرام ك ( تهید ) . رایدکج ینرراحیلق . یدتیا وتستورپ
 « کسفوناینوپ سالسیناتساو رلیدتیا كرت یهلماسا « نیفلاخ . یدربک هیءهرا نوجا عنم

 ( ۱۷۹٤ لولیا ۱۷ ) یدلدبا باما لارق

 هدندفرط رکید ریارب هلفلوا یسهدزوک كنانبرتق « ( یسفوناینوپ سالسیناتسا )
 دعاسم هنیراعا بقعت یتاششت تایظنت هاران | هلع ءانب . ىدا ینکی كرل یسیروتراح

 : . یدنولوب
 هدنروضح لارق یرارومامو كعا اغلا ینلوصا ( وهو مور هسل ) هدما لوا

 هلناحاللصا - یمارغورپ تاحالصاوب . یدروباوا ثح ع وضوم یراهلئسم قملق لوئسم
 - فالود ندنکیدتا هدهاحم ید هنېلع یسفوناینوب نانلوب یسم كراسور هدکلرپ

 تمواقم لربنک بزحر نریو یناونع ( Parti 206 نارور نطو هو رفرا, هس زا هتک

 . یدلوا ضورعم هنتعناغو

 < ( لوزاووش) قرهلوایسهحشن كمهمهدیا كاردا ینسهعققح عفانم كنهسنارفو اینولوب
 هنتسابس كيهبسور « تاذو .یدروسدبا تاهوشت و تدوم زارا هنسهف رف نارور نطوو

 نوجا تاحالصا كج هلسبهلوارادم هنمأتینتمالسكناينولوب كر هل وشود کا تعنام هل روص وب
 . یدشبلاح هنماود كنتافالتخا هقرف هداس هدهرصرب ینیدلوا مزلاو مها ج ازتماو داحما

 .یداریدشالرارق ندنفرط نوسارهدهفوق رب « تاحالصا ًامغر هتسعاسم كنارور نطو
 نون اکو «قیردءرف هلبا انیرتاق نرو رارق هتعنام هبهحالصا تالیدعت ولردیهلوا اهد

 . رایدتا یدصت هبهلخادم كرهديا هلسو ینهیهذم تالداحم ندیا ماود عطقتیالو رایدال وا



 یمهعو# یسهتلوک اف قوتح ده 0 4

 درس هدنهل رافودوتروا یرکید « رناتستور یر ندنسارفس هسورو اور

 فلکت یتسملا یریک كریبادن ندیا عزن یهسایس قوقحولردره ندرلن او یدلیا بلاطم
 در یهنایوگالنا ربادت نو یمهیناحور یاسر كىلوتاق هلصعت تربغ (۱۷۰۲) رایدتیا
 روا مور نەي ی یلاها نانو هدنهدم یدک « اتاق تفووا . یدسا

 . یدلا هنسهباج رز

 سور نالوا « نهار زهحمهبا وکنوسو پوط » یک ینیدزای هرتلوو « كقیردهرف
 اا 2ا مد نراظت درا اک هالو ندنکب|«/یراودزا
 سوریرب ندقوح هرلهل بولوا یریفس هسور « لوا ندنداشک كناءاجا . یدنالشاب
 هكراسنون تادیدهت «هلیا دیعاوم «(نانپهر) تنوق نالوا هدکمنا هلماعم یکر اشیا یسهعمت

 .یدیا شلا تانمأت راد هنیرلکجهدیا داش هنیراوزر| كناتیرتاق ینکیا ندنسیزنک |
 « (قتلوس) یسوقسپ هیوقارف نالوا یسیهذم کم كنانولوب هیفام عم

 یدد كنلاطم كقبردهرف هللا هنیرتاقو هضارتعا زاوآ عفر هنملع هینجا "هلخادم هدنید
 . یدلوا رساحتم هرارصا نوجما

 تسدرد هلتف رعم یارفسور تا € اقرب رکیدو ىا نان هر ) یریفس سور

 رکید نالاق هداروا . یدتنا قوس ردق « ( قسنلوسا ) هدنجراخ اوو اهدنا

 ندرلن او ندیا مالک هدادا یک شعا یاو بحاص كتکلعوا بوک « هیاضعا

 ع وضوم یثراق هبهاذم ادعام ندکلوتاق ءریفس « نها لوق یثرب هتشاب ندداقنا »

 یتسع واوارظنفرص ندنناحالصاو تالیدعت یساسانوناق ولردیهو یتسعلا یرک كسوف
 ییدتا همست oyau de ۱۵ Constituti01] یهو كنساسا نواق هصاایو

 (۱۷۹۸ طاش۲6) ۰ یدریدتیا لوق هلیادیدهنو وش یتعم هداماكت ( وتءومو دل )

 رخ

 راناتست ورپ هلا راسف ودوتروا هدهسيا شا نون ینادورب نطو هقرفءربدت لوصوش

 روما ناتسهل . یدلوا بجوم یراناجیهو لاعفنا یمهلئسم یساغلا كنناوق یهدنملع
 تداع كتکلع . یدلیا ظاقاییلم رورض تقاع «یسهفنع "هلخادم كبناجا هنسهلخاد
 هدالودوب هرکوص . یدتیا لکشت نوصارءدهفوقرب هد ( مودار ) لوا ًاعس هنسهعدق
 فذوژ هد ۱۷۹۸ ترام ۱ هدنسهصق ( راب ) هدهطقر نیه هنیدودح يلام راحام



 هو وه *% یمارشاناتسهل

 نوجما تیرحو ند » هدنلآ یراتسایر یسنزارق وسنارفو یدالواو یفووو

liberteها  igioncاreنوسارهدهقنوق ون . یدسا لکشت نوسارهدهفنوق رب لوس « ۲:0 » 

 یطاقسا كن ( یضفوتانوب) و یتسهداعا كشناوق اان5:0 جارخا ندقوقح

 . یدروعدیا روصت

 یاوعد طقف « رویلیدبا بیقعل یسهاغ قلوئروف ندنغوردنویو ینجا هللروصوش
 یتامادا۲ کنومو : میوویلو ید یادی مر ادب

 . یدروبارغوا هکله نوجا یکیدلرردشل رب هلیا یرادصقم
 كلوب . رلیدنالپوط هدنلاح نویسارهدهفوقرب هجورب | هدیابرا بهاذم فلاخم

 هدلخاد یضارا هل نالوا دودعم ندارفص یاسور هدننرف الودو قرهلوا یسهحش

 شهدم و و . یدالشاب یلخاد برح .رایدتا ماق رلسفودوتروا هد ( 1/1206 انارقوا )

 شهدم اینک ا رادلیوک هدنو . یداوا ماق رب یلناق هنهبلع ناکداز ندنفرط یلیوک «لادج رب

 : رابدردلوا یک ۲۰۰,۰۰۰ دکال ۰ ا

 یشحو هدنجما كتکلعو رایدتیا یسهلماعم یصاع هترلرهدهفنوق راب راسور

 «رلهرهدهف وق .یدلدا طضو هرصاحم ندنفرط راسور عراب رلیدیای هوب ندوب یراتازاو

 . رلیدلبا احلا هنادغب و . یدلدیا جارحا ندالودو «درط نده وقارث

 قوس یراهزرفم یراوس قبنغاد قجنآ یشراق هنیرالوق سور یوق راهل
 یتساشا كنيرلوتاش ناکداز . یدرویلوا عناوم راجود هدیاکرح كرانوا . یدراروییدیا

 . یدروسدیا بعصتیاکرح < روناق یرللو ی رلهلفاق هبار | نوزوا «راشلکوب هر هارد

 یراقدار | هان TON CG یرلنامروآ « کام هدوا هسراو تهجر دعاسم هراهل

 . یدیا یرلملیب یرلقلقاطاب
 هد ۱۷۷۰ . یدشقلاق ههدافتسا هدیرلرکید ندنوبو یدروس یلخ « تدشوشم

 كمکید راشاط هرزوا كمنا تراشا یرلامتم كنيدودح ناتسراجم یرک اسع ایرتسوآ
 اخو نالوا یادراو هلصا عبانم كن رالارف هل . اپ یدودح ناتسهل هلسهلسو

 امرفمکح قا هتسخرب یراس هدناتسهل هدراهرصوا هنب .رایدلبا لاغشا ی رلهحلم اقحل هی و

 . یدرپکهیاینولوب لویب هلسهلیسو كنا سیسأتنودروق هبححرب «قیردهرف یجنکیا . یدیا
 یهردملودقوقح یمهتاوک افقوتح [یدمتس ]

 یملا عرمص را



 [*] ثلثم قاشا

 یدانآ كلنکر کر ب دیدش هدنلئاوایسهنس ۱۸۷۹ هدنتاسانمیراتلود هسور كليا اينالا
 یرلتاموا بد سور ندنسهرغلوف نر نالوب ماتخ هدنناررزح ۱۸۷۸ . یدیا هدکلروک

 . یدراشبا تتدوع هلبا لامقنا نیحرب هوس
 هدهرصییدلبا ثحم ندهرغنوق روت ذم فوقاجر وغ یسر یسەهصخ ص ته سور

 e لکشت یتسهدود رب دولا تملط كلا كنسهسابس تاىح كننامز نک هداروا

 هلکلیا بيقعت تسابس رب هاریکفرط قرامسب سنرپ نالبا تسایر هیهرفنوقو رولیوس

 . یدروییدیا ماما
NEN _ 

Pensées et souvenirs du یارطاخو راکفا كترامب سن 

Prince de Bismarck (traduction de Mr Jaeylé) 

 هفص ) ۲ دلج ۲۸٤ - ۲۹۳(

Les mémoires de Bismarck شول سیر وم 

 هفص ) ۲ دلح ۱۲۷ - ۱۵۳ (

Bismarck ct son temps رتام لو 

 تاسبتقم ضمب ) ۳ دلج (
Histoire de Empire allemand مولب سناه 

de 1871 ã 0 

 ) تاسبتقب ضمب (
Bismarck (1815-1898) رکنشاو یرتاه 

 + ) تاسبتقم شمب (
Triple Alliance 

Revue des DenxMondes, 16۲ Février 1 ا 

France, ltalie et la Triple Alliance 0 

Revues des Deux-Mondes 

15 JLillet 1889 

Histoire de la France contemporaine وولاه 

 دلج ٤ ) هفیګ ۲۹۶ - ٠۰۰ (

 هفیحم ) ۲ 4 ( انالآ ) یامواید اشاپ ربنم حاص ۸ ۲۰۰(



 :۵ ۵۷ $ ثلخم قاقنا

 ,شاب اسنالآ یسهنرغ 0۱0« سولوغ) نالوا یراکفا رشن هطساو كفوتاحروغ

 هسنارف كالا « هد ۱۸۷۰ كنهسورو هدقملوب هدنایرشن دیدش تیاغ هدنہلع یلکو

 هدنسهرغنوق نا رب كقرامسب لیاقم هههم تادعاسم ییدلیا زاربا ھا الا هدنساننایسهب رام
 . یدروییدیا اهدا ینغیدلواشللا ادف هنیروغوا یفانم كنايرتسوآ و هرتلکنا ییهسور

 ااا هسرزوا یراساسا هلباقتم تنواعمو تماظم هدنسا وا یمهضاس لاحر سور

 راندابقعت ینسهقسلوت تاشام هیاینا لاو رانلوا یرادفررطقافتاو فالتئا یربندهن وا با
 كناسال | قرهلوا رکن د ندکلسم یکیدلبا ذاخحنا هدمرتنوق دوک ذم كقرامب سنرپ
 یشداق هرانالآ ید ندقفرطرب ۰ رایدیا هدا تح ندنفا راکهلبحو ندنغل رسافو

 یرتسوآ و اينالا هلتصرف زاهتنا كنبراتسب والتسیناپ سور نابلاق یلاخن ارپ ندتموصخ راهظا
 كنهداعلاقوف تبصعو ناحیه هدنسرا قلخ یراملوب هدهناراکضیف تایرشن هدنهلع
 . ید هدقلوا ثعاب هننروهط

 نالوا هدقلو عوقو هدنهلع یلسو یهخش كننارادمامز سور قرایسب سل

 اعاد یشراق هیهسورهلباقلاب هنسهنامصخ تایرمشت كنب رله نغفوقسومو هننامامنا و تایاکش

 یتلاسو حلصهداپ ورو آ كنابنال او ینغیدلواشم لا بیقعت تسایسرب هناهاوخ ریخو هناتسود

 هليا هل-وره ینکیدلا هدرو رر لماو وزرا رب هدرضاح لاح هقشاب ندقمشلاح ه هظفاحم

 . یدا هدکلا تاسا

 یهبموم تلاسمو حلص هدایورو | هدنسارا یرلهنس ۱۸۷۹ هلا ۱۸۷۱ هققل اف

 سن [ یراروطاریکا هسور - اوا اشنا 1 یقاقا راروطارعا چ وا ندا نمأت

 . یدشلوا رادیاب ردق هنسهرغلوق نیارب بولوا یداهدرتا كقرامسا

 تال وح نلکه عوق و هنير رض كن هلع تل ود هدنسهطیرخ یسهر,زج هش ناقلاب هد ۸
 هدکمنا دیدشتو دیبأت یتاقر دوجوم عدقلانم .دقرش هدنسارآ هبسور هليا ایرتسوا
 یاپوروآ و عنامهنسما لاغشایلوبناتسا كنبسور قرهلوارهظلاةوف هیهرتلکنا كنایرتسوآ و
 كیایرحرب هایصخ كب هملع كیایرتسوا هدههسور یبلوا هاردس هبهسور هدقرش

 ۱ . یطا هدکمریو تببس هل وصح

 یایرتسو | « ریارب هلکیا تریغ هفلاق هدفالتنا لاح هلا هیسور « قرایمب سند
 .قمشالقای هدایز اهد هنتموکح هلايو نوجا كما هعفادمو هظفاحم یشراق هبهسور هدقرش



 یسهعومیس هتلوک اف قوقح >6 ۸

 نلیراقح ندنف رطهسور (۱۸۷۱ نارزح ) هدانناوا موزاوب .یدروسدیا سحینموزا

 : یدیا دغا تسها بک اهد تاقرب هتیرزوا هلئسمرپ

 رازاب یو ابامور <« غاطهرف «ناتسبرص «ناتسراغلب هحننجوم یسهدهاعم نیارب

 رومأم هرانوسبموف طلتخ نانلوا لیکسشت نوجا یرادودح عیطقتو نيت كنغاجس

 < فالتخاو . یدلیا روهظ فالتخارب هدسار | یرلسموق ایرتسوا و هسور نالوا

 ندنرامشقلاق هقسطت و رب سقف یک یرتکدایا وزرا نو دهع داوم تا لروما سور

mesبي  Oکد یو  E E 

 لاح « یتهوکح غروبسرتپ . یدروییدیا تأشن ندنراملوپ هدنبلطیلدیا هلماعم قیفوت
 یک یرلرومأم هور لاحهمهب كنيرلرومأم اينالا ندنتموکح نیلرپ « نکیا هلیوب
 كنبرلرسیموق نامآ ًاباوج یموکح اینالآ . یدنلوب هدنیپرغ بلطیرلمیا یار یاطعا
 یا ییتتهوف الاتا رک الالعو هرتلکنا هدنعوقو فالتخاو تیاعر هتناررقم نیل رب

 ۱ . یدلبا نایب ینغیدلوا هدتیروبحم لاثتما هنیرسیموق ایرتسو |
 ناتسهل هدندفرطرب هسور ناو هدناطیالام فلکتر یک روک دم فلکت

 E كسراهنغ سورو هدکمر و یعرک هنادشح و تاب هدنرز وا یرلدودح

 اکا دار هوک ندنوک قو مذ عاوفا یرلقدلوا هدقمردغای هدنملع ات وزم

 ییکوشاب اینالا نالاق ضورعم هنازواجتو تادبقنت هصااب .یدبا هدقلو یناوصق ةج ردو

 توعد هغحا ندقحا هاخا یر ندنراتلود هسور هلا و هتسایس لیدس

 ۱ . یدرولیدا

 ادحتم ی راهن اق هایو و نيا رب نشو دهب هشیدناو همش هدنقح یبهمققح لام | كيهسور

 . رتیدلیا بلط تاحاضیا ندنسەن اق غ د وبسرتپ

 تاسح هدنقحاملاراشمنت ودو راکنا ین رلهدام تاحباست و تادشح ًاباوج هسور
 تالاس كيهسور قرامیس سلم < اده عج یدابا ناي ا هدرور هاتسود

 دوجوم كرلنایرج فلت هدنسهلاع لفاحم غروبسرتپ . یدلکد نیما ندنسهناراکنولت

 طرفه ضمب ادعام ندهساس لاحرلیام هقافتاو فالتنا دقعهلتموکح هنایو و یتیدلوا

 ًادحتم هلیراوالسا ناتسراحم - ایرتسوآ هلراسور یشراق هنیرصانع نالآ كراتسیوالتسا
 . یدرویلیب یبا كي یرلقدلوب هدنرکف كلما تکرح

 . یدیا هدكملا تک ها هوک ندنوک ا لاوحا هدایوروآ



 هه ٭ ثلعم قافنا

 كنءهرول سازلآ و ندنسملبب هلوا قفوم هبلج هنقافآ ةرئاد یایرتسو [ كنهسور
 كنهسنارف نانلوب هدنلماكمشل رب هلتلود رب تردق یذ هلسهنما قلوا لئان هنیدادرتسا
 هدنلرعودارفالاح كناسنال | كن هسنارف و ایرتسو | «هسور كرەديا قاحتلا هیهسور یخد

E Eندیا هشیدنا قح ندنرلملیبهلآ هنیرابلفتو مکح تحت دایوروآ  

 یوقو رمتسم ینفالتنا ایرتسوآ و اتالا نالوا ءدکلا ماود یربندنسهنس ۱۸۹۹ قرای

 یقافتا هلیا ایتسو | كناينالا . یدیا هدکعا سح یلجاع موزا یدک بلق هقافتارب
 هجاادنع كنفرط . یدیا نماضو مداخ هنیمأت یرارتو ماود كتلاسمو حلص هدایوروآ

 ندهنایصخ تکرح یهسنارفو هبسور وکنوس نوله کیا کج هلبب هديا لامعتساو دادعا

 نالوا رادفرط هشياسآ و حلص هلبسح یناراکهنفاحم یخد كنءرتلکنا و کج هلسهدیا عنم

 . ىدا لومام یح هلو هد هاظمو توام ےک اتو ناو او

 كنبرارسیموق نالآ ندنفرط ردناسکلا راج ( ۱۸۷۹ سوتسغ | ) هدراهرصوب هتشیا
 هملهلیو روطاربعا یالوط ندنسهلثلسم یراطا ی أر یاطعا ًادحتم هلیرلمسیموق سور

 یددرتو هېش ولرد ره هدنقح یناروصتو یسهققح تای كي هيسور بوتکمرب نانلوالاسرا
 E aE كنهبسور «هلبوتکموب راج : یدیا راح یتهام رب كج هدیا هلازا

 نکم یسهظفاحم كتلاسمو حلص نیتلودلا نیب هسرولوا كجهلیدبا رارصا هدقمهعلوا

 سارپ یمهماندیدهت وب كراج . یدروییریدلیب هلال رب یطقو زما دیدهت ینفجهسهلوا
 هدنتح روکذم بوتکم هدننارطاخ هللاراشم . یدلیا عامنایمظعریثأترب هدنرزوا قرامسب
 نوعا نمأت یزلالقتسا ٌةظفاسحم هنیرزوا دامو » : روسدیا هعلاطم ناس یاهجورب
 2 مدلیا منع هراصحاو دادعا یلەعفادم باسا

 تنوق یدیا هدکلدا یوادن هدنرهحلبق نیاتشاغ هداشنا وا قرامسب سنرپ

 (سوسعا ۲۷ ) . یدک هاروا هتوزوا یبهصوصخ تردد تا

 او یساهد راکشتسرب كنلک و شاب اسالا یرطان هجراح ناتسراخ - ایرمسوا
 هدناتسهل كیهشوریماردن | تنوف . یدا رادفرط هند هنفافا تبار سرا لا
 هنا هدتمواقمو ناصع كيرحتلاب یتسللاها كسره - هتسوبو ماود هاحبلستو تادیشح
 ندتلود ایرتسوآ یبرلوالسا ایوب نالوب هدنساوعد تازایتماعیسوت صوصخابو قیوشت
 . یدرویایب ینفیدلوا هدکلبا قوس هقارتفا عیجشتلاب



 یسهعونت یس هتل وک اف قوقح >» ۰

 هجمالوف هدنران ی راساسا قافتارب هدنسارآ ایرتسوا لیا انالآ یساس لجر یکیا
 . ریدر دشل رار

 یلاوحا هبیثاردن | تنوق » نکردیا تح ندناقالموب « هدننارطاخ < قرامسب سنرب

 هدءرصوا ) هقافلا سور - زسنارفرب ندعادورسمهلاراشمنامز مکیدرتس بودی هصالخ

 یقافتااسالآ  وار ( یدراروسدیا ثحم ندنموزا كقاقاو یر نع سور ضەب

 تارک اذمو س هناقالموب هروک همداقتعر . یدتبا طانتسا یسانعم رد یلدا هلباقمهلیا

 اباوج هییئاردنآ توق ینفیدلوا شمریو لکشر, هیهلئسم نالوا ع وضوم هیهرضاح
 یفادت فرص «دنعوقو ضرعت هاا لا دوخایو ایتسوا ندنفرط هسور - مدلیوس

 فالتا هجمالوق هد ارا هدنصوصخ یا هدارق تع ناه كانسهلئسم یدقع قاقنا رب

 نیفرط ندنفرط ( قجهلوا هسنارف ) تلودر, یربغ ندهسور طقف ؛ یدلوا لصاح
 هنیرکیدکی هلیرلتوق مومع كلود کیاره هدریدقن ینی دوا عقاو ضرعت هنر, ندنیدقاع
 ["] یدمهدیا نارتقا هتقفاوم كنشاردن | تنوق فلکت یهدنقح یرالا تنواعم

 . یدشطا نمآتلخ یا ییدلبا وزرا و دما كقراسب سنرپ یتاقالم نیاتشاغ

 ینامهف ءوسندیاروهظ .دننیب نیفرط هد مهو تصلاخزاربامه لهلید روطارپعا هدانناوا
 رادمکح ىيا هنيرزوا یا بلط تاقالم ندردناسکلا راج ینکی هلیدصق» كما هلازا

 . (لولبا ۳) رلیدلوا قالم هدوووردناسکلا

 یدمهرو ییسققح دصقم كنساط راح نالوا شمورو نکو ط.ءع ی

 ربغآ ندنلکو شاب هلجزاو هدهبج راوطا قجهلوا ییاعفا ثعاب كررطاربما رابتخاو
 مدن رلهتزغ زسنارفو سور هلتسانم تاقالمو . یدلو هدنایاکش هلبا لامعتسا ظافلا

 . ی لنیا ت تالاقس كجا رک یر ضف ترع كانال

 قاشا هلتصرف زاهنا . یدیا نونع ندنراوطاو كنیرارواشمو راج قرامسب سارپ

 تنوق نالاق ضورعم ههلخاد تالکشم : یدروسدیا باحا كلا لحعت یتسهلئسم

 هحنادا ناست قلسو ا افعتسا هلاراشم . یدشملصراص لح یقوم كنشاردن [
 . یدشعا هدهعرد ی دوما هج راخ اقوم ردق

 روک ر و وا کر اک ادغ قاقا ملا اروا وراس سرب

 ( ۲۸۳ هفیص ) ۲ دلج یبارطاخو راکفا قرامب سنرپ []



 ۵۱۱ 8 ثلثم قاقنا

 یک ارشا كنسدحتم تاموکح انالا هرو یافاو لاا دعا

 ندنفرط یلاها هدهار یانئا . یدتک ههایو یرغوط ندناتشاغ هرکصندک دلبا نامات

 هسیا لوبق نسح ییدروک هدنتخاپ تنایرتسو| ۰ یدلوا رهظم هراشبقل | قرهلیناط
 تدایز هداعا تاذلاب هسنر, فزوژوسنارف روطاربعا . یدیا هدنفوف كراظتنا ولر د یھ

 . یدشلوا قفوم كمر دتا لم هقافلاهلا اسنالآ ینلفاحم هنایو یشاردن ترق یدلبا

 یمهاس لاحر ناتسراحم و ا واوا یلتووا قترآ یرابج | كني واقم اووداص

 داع دش هقافتا هلا اسان قترا هلس رادالوت یرادفرط سور دار لا هدنسارآ

 ند ۱۸۷۸ هصاخعاب -یسهناراکدیدهت عاضوا زوسلمح كنهسور یدراشمر ودارق هکمهعا

 سلرب کوب لاح . یدا الا قوس هدعاس ندرلسور ینافاح هتشيو هنایو - رک

 ىرند ۱۸۹۹ و شللا هيام هغجا ندقبجآ ینایرتسوآ هدنسهرغنوت نیلرب قرامىب
 هدنتاسانم كابالا هلا ایرتسوا كرهدیا دانا تساس یماسالاسا یو هلبا ابرتسوآ

 . یدشج ا رفح ر, یی

 یتمسقت هدنسارا هبسورهلباامنان | كنايرتسوا هقرامسب سنرپ فوقاجروغ هد ۷۵
 هدیدمش . یدشلادر هندو فنع ی رغ فلکتو لک و شاب ایالآ و شنا فلکت

 ۰ یدروییدب توعد هقافتا هلبا هسور هنلع ایرتسوآ یاملاتبا فوغاحروغ ینع

 سنرب « ویدت لجاع لا یثراق هتناداسفو تادیدهت زمنکوت رسو كيهسور

 لوا نارب یتارک اذم قاقنا اینتسوا با انالآ « هلهجو یبصم فدکت كقرایس

 تا درا رانا نا را یر هاب را ی
 . یدلیا غ البا هقرامسب سنرپ یغیدلوا رکشهاوخ و هدام | هقافا دتع

 هدیدز لر وطارعا قدامسب ندیا رشت و راخا همخفم ع وتم یتلقفوموب ندهنایو

 كراج ینکی لیایو روطارپعا . یدلاق ضورعم ههدیدش تفلار, هدنقوف كنیراظتنا

 لکشموب تیا . یدووییدیا ع انتها ندلویق یررقم قافلا ًازارتحا ندنوعد یراربغا

 ۱۸۷۹ لوان رشت ۷ یسهمانهدهاعم قافنا ارت وا - اینامآ و یدناوا لصفو لح یخد
 هجراخ ناتسراحم - ایرتساو ( 8نو یونر) ود یوناهسنری یریفس اینالآ هدنحرات

 لصفم هقافتا ةدحاعم وشا [*] . یدلدیا اضما هدهنایو ندنفرط یشاردن | توق یرظان

 انالآ هد ۱۸۸۲ ایلاتیا - یدلدیا دیدجم ۱۸۸۷ و ۱۸۸۳ یمهمانهدهاعم قاغا وبشا (*]



 یسهعومت یمهلوک اف قوقح وه ۲

 هنیر, ندشیدقاع نيفرط هحنجوم هدام یجنرب بولوا تراع ندهدام چ واو «هدقمرپ

 هدهیرکسع تنواعم هليا یسهمومع وق كنیرکید هسرولوا مقاو ضرمآ ندنفرط هسور
 . یدیا طورشم یسمهملیا دقع حاص ادرفنم هللود معخ كتلود ییارهو یشلو

 [ هسنارف یی ] تلودرب یربغ كنهسور هیر, ندنیدفاع نفرط هدام ینکیا

 رب هناهاوخریخ [كنایرتسوآ یني ] كنبرکید هيا رولوا كجهیدیا ضرعت ندنقرط
 .ردراد هنسلا ذاا قلف رطی

 نیتلود هسور زکلا ردنحاب ندشیدلوا یخ كنهفاقا هدهاعم هيا هدام یجنح وا ۱

 ماکحا كنهقافتا هدهاعم هسرد.ا ققح ینیداوا هدنن دصف ءوس هنملع یر, ندنیدقاع

 ۱۳۰۱ هو یتتنا a هرات ندطنرثو
 . یدلبا لکشت یثلثم قافتاو یدرک هدنسهنس ۱۸۸۲ هنقافتا ایرتسو | - اتال ا الاتا
 . یدشود هتسادوس تاحوتفو عسسوت هرکصتدلبا لاک | یبداحا تلودوب

 یاقرفا لوا رصع میراب مات ندنلکشت كنتملارقو ندنداحنا كنالاتبا ینيجام روہشم

 بولقم هاننالا كنهسنارف كلوتف هد ۱۸۷۰ . یدشعد ددللوا كرلتالاتا یلامش

 افتک | كما دانا تخاپو طبض یامور ندایاپ نالاق زسماح هدافتسالاب ندنسلوا

 وزرآ یکهریک هنیراطضدب یسنوتو راشمکید زوک هتسهطا هقیسروق رلنالالاتیا ناما
 هدنناتکرب ندیا توعد یاقو لق یخ هدایورو | (۳۲6۵05۵0 وژوغهرف ) ۰ یدراشلا

 یغیدلوا ندنسهعبط تاکلمتسم كنابلاتا كلریازجو سنوت «كبرغ سلبارط «لرصم [*]

 كب هنرا درا SESS ا ندنسهرغلوق نالرپ هاا الاسا . یدروسیدنا اعدا

 . ىدروتسيا كلا تقعت ىرأا كنهمظعم لود رکید نالبا تسحا فطع هدايز
 ات رف | كرهديا كرت ینتسامسس هعالبوط ییدلیا ذاخحما یرب ند ۱۸۷۰ هسنارف

 السا رکف هدنسهضوح دین رحم . یدبا هدقمار | ینرلهراج كلام عیسوت هدایسآ و
 لاجر كنارلاتیا . رلیدیا هدقعاقصف ینررکیدکی عبطلاب هسنارف هليا الاتیا ناشوق هدنشپ

 كنناع وطم اللاتا . یدیا قوح رانا وب رادہلع هلدش هم هسنارف هدنسارا یس هساىس

 . یدروییدیا موتش داوس “هلاسا ًالاوتم هدنہلع رازسنارف یمهم مقر,
 رشن هدهنایوو نيلرب هد ۱۸۸۸ هرکص ندنلکشت كالثم قافلا - یدلیا قافا دقع هللا ایرتسوآو

 .ردهمانهدهاعمنلدیااضماندنف رطراصخ يصايرتسو آ هلبااسلا لآ هد ۱۸۷۹ یمهمانددعاعم قافنا نلیدیا

il primato italiano [%} 



 ۰1۳ & ثلتم قاشا

 روش و ءدنتل |یربتأت كنيرلهقنل و هقرفو هل راتباق ر یمخش یسهج راخ تساس كنالاتبا

 .یدروییدیا باخت | هروک هنجاتحا كنسهجراخ هصوصم تساسیتسالکو «ایرثک ۱«لارقو
 تساس هصاخلاب «یراهقرف حانج لوصو غاص ؛ هقرف مهم یکیا هدنالومم سلجم

 یلامش ندیا لیکشت یحانج غ اص . رلبدبا هدکمهلبا تساسرر, یلقرف ندنربرب هدهیجراخ
 قافتاهلیا هسنارف - یدشفلا ندایرتسو | هلتنواعم كنهسنارف یراتکلم هک - رالالاتبا

 نالوارادفرط هیاپاپ رالامورو رللاللاتبا ییونجناللوپ هدحانجلوص . رایدیا یرادفرط
 مقف .تقاطنا اسمان ۱ هاش یو ی ی و
 . یدیا قفتم كلايرتسوآ نالوا یمدق ممخ كننارادفرط تیروهج هدالاتیا ان آ

 نوجا هداما ینسهبناسج تموکح كلاب یسهقرف كلوتف هدهسنارف هد ۷
 نالوا یموکح حانج لوصو نلک هرادتقا عقوم هدالاتیا «دهرصوا . یدئلوب هدناشت

 کم ریدنل هجان طقف . یدالسشاب هنسهرک اذم قاشا هلبا انامل ا یسالکو تله سەر ەد
 هلیا حانج غاص یسالکو ته یورهک ندیا لکشت یی . یدلیا افعتسا « یدمهلوب تو

 ندنرلتلود اینا لاو هسنارف ربارب هلکعا لس ههسنارفو داتتسا هنسهفرف تبروهج
 هصاابهدرلرهش و . یدرویدبا ددرت هدنص وصخ یج هلک مزال كمتاقافتا هلسکناه

 ضع . یدبا هدکلدبا ارجا تاکیرح هدساقم كوس هنمانهملم تاسح هدامور هلبانالسم

 بناحا هدلاح ییدتیا ماکت هجتالاتبا یسلاهاو نایب یفیدلوا ماعان كنالاتا ناروریتطو

 یهدنسهرادا هسنارف كيهتست تو لو رتپ کهدنسهرادا كنايرتسوا د اتل نانل وب هدنلا

 اعدا ینکجهلک مزال قالا, هیاملاتیا كنهطلام کهدنسهرادا ءتلکنا  كسنوهقسروق
 . یدراروسدیا

 یدیا هدکی روکدعاسم هنناکیرحن [*] ( تیسینادهرربا ) وب یسالکو تّبه یلوردک
 یرتسوا هدندشراف تالاحوب . یدروسدیا دیازت راکفا ناه هنملع ایرتسوا هدالاتا

 نک ک تیغ «تدمرآ یاسا تا ابا ایرتسوا و یا یو یک
 هربتدزی هموم راکفا هدالاتنا هترزوا یا لانشا یمنوت كتهسنارف طقف . یدلاق

 (مزیتنادهدرا) و ید زاوندنرکف قافناهلرازسنارف یتموکحالاتیا «یدنودهنملعهسنارف

 هلسهتربهد نلک هدادتقا عقوم رارکت وتربموه لارق .یدشالقاب هایرتسوآ هلیالرت یتکلع

 ۰ (۱۸۸۱ لوانررشت ) . یدشیر وک هلا یروطارعا ی كرهدک هبهنایو

 ۰ یدرویلند t2i irreden4 ایلاتا شمالوا صالخ هراتکلم ناردیا رکذ 7 اا



 یسهعومب یسهتلوک اف قوتح دم 6
 هدنرادزن یراریفس الاتیا کهدهناوو نیلرب «هدلوا نوناک < هرکص یآ رب ندناقالموب
 قلوا لخاد هنقافنا ایرتسوآ هليا اینالا كنبرلهعوم تموکح هرات ودیراقدنوب صخ

 هدهنایو هدنطاش یسهنس ۲ ینارک اذم قاغا . ریدر دلم اد و ینکیدلبا وزرا

 یرتاح سنربیریفس هنایو كنابنالا «کونلاق تنوق یرظان هبجراخ ناتسراحم - |

 یدلوب ماتخ هدسبام۲۰ بو الشاب هدنسارا نالیور تفوق یریفس هایو كنالاتنا ءس رود

 اننالا یسیرب « الاتیا ندیا لیکشت ییاتم قاقنا هليا قاحتلا هقافنا اینالا و ایرتسوا

 م هسور هليا هسنارف رک ۱) < كرهدیا اضما همان هدهاعم ییا هلبا اإ یرکیدو

 كراتلود ندبا بكر ییلتم قافتا هسراردیا موج هیابنالا زکلای دوخايو ایرتسدا هلی ايناملا
 عقاو زواج هنسیرب ندنرلتلود الاتیاو اینا | ندقرط یلود هسنارفو یسهباقم ًادحتم

 نیزسقلوا مضنم یتتفاوم كنالاتیا هدریو ىسملا تنواعمهرکیدکی كتلود ییاوب .سرولوا

 . یدلریدشالرارق ( یساقلو .دسابس ثیشترب چیه هدرلناقلاب كنايرتسوآ

 ندئلثم قافلا ءدنرومشم قطنر, ییدلبا داریا هدنسسرآ غاتشخار قرامسب سنرپ
 وزرا كمن یا هليا هسور هصاابو «ایراوشموق مومع تنابنامآ هليا تحب هلیسی الوط
 یتخیدلوا شما ذاا هباغ یتسهظفاحم كلامو حلص هدایوروآ كئلثم قافتاو ینکیدلیا

 شلا ناب یفحهلواشمالشتا ندنف رطیراهقشاب تن وراب هسرلیا روهظ برح هدایوروا و

 رانا. ۲ زب :یدشلیا لاک ١ هلرازوس زیما تربع وش یتقطنوب نالوا ءاهد ماهلارب اپارسو
 . ردهدكملا تاعبنا ندهاةفاخم زمتغر هحلص . ردقو نموقروقرب یربغ ندماةفاخم

 نالوایماع هحبلشاب كروكذم قافتا هیاغو دصقم ینیدلوا شالا سقعت كثلثم قافلا

 . یدرویدیا حضوت لزوک كپ هلیرازوسو كقرامب سنرپ

 یوم سايس عات یسایس مد وتقود

 E ا عبرات

 سل واتر

 .ردشادبا دیدج ر هدهنسشب ره هدنسارآ یرلهنس ۱۸۹۱ هللا ۱۸۸۲ تلم قافتا [ ]

 .یدایاقاحتلاهتسهیا ود ؛صز یالتلا قردلما ندنراقفتم هد ۱۹۱۰ هلهجو ینیدلوا مولع: ایلاتبا



 یداصتتا ےسق

 هلام تادارا و تاماظن

 : تایسقلر ام
 تروص 20165 هدوقع نلیربتک هدوجو هدلام هحاس نفس را

 یتهام یرادا « هنغیدلوا یلرشت دوقع . ردهدک رو یا ۸ هنس هدارا ەدەىمو#

 توررضو موزا هنفصوت كنهبنس ةدارا هليا راتفص یریا یریآ « هروک هشیدللوب زت اح

 «نوجما ینیدلوا مزال قمشیلاج هننیمأت حوضو لوا ندشیه هدنراشیا حالطصا . ردراو

 هنموزل یتع نوجا نوناقرب یلام قفتلاا فک دوخایو یوناق کرو « یوناق هج دو

 .ردنکع كى كق :دارا» 6 * ترتاو دارا ۱: هات ها نو
 « هنیتقت هدارا » : نوجا هتقوم نناوق نالوا نوناق هش هلیراتعا یتهام دوخایو نوناق
 كن هنس تادارا هدزماسل «هسندهن «هفامعم .ردهدنتح ناکما هدكعرد « همیرشت دارا »

 . ردشمامهدیا ررق و نیعت زونه رلتفص قجال وا عجار هنسهفلتحم ماقا

 نایربتک هدوجو قرهلوا رسفمو نيم ینسهئارجاو هبقبطت ماکحا كنناوق « كلذك
 یتنع كدعاوف "هل نلیدیا دای هدزگرادا ناسل هلبمسا « همانماظن » دوخایو « ماظنو

 تادارا» هدهموگ تروص هدهرانو « هحنلک هرل ٤ هدارا » نالوا رداص راد هنموژآ

 . ردلباق كملسد 06ام خعآههمامنتم «همظنت

 هنسهبنس صا واو تادارا كنیرادجات تاذ هدیرادا ناسا «هروک ءنرظن هطق مز

 «هدهسیا شما لکشت تاحالطصا ضعب تقد نایاش هدلوا هدضام « هدزواقلوا عجار

 6 هلع هدارا» هدزماسل : ردراشمام هر دشاکوک كردبا لامعتسا یرانوب نراس یاملع

 هدافا هدندوصر, لزوکی رابصخش یأشنمو عیلم كنادرقم هلبا یراریمآ «هبنس « هیماس
 ةعیسو تبحالص ءاطعا هیساس قوقح «ارجا همدظع تاحالصا « یک ینیدلوا ,دکلبدیا
 ییدلبا تشن هتسافا كنبرادجان تاذ بو تجد تلالد ےک نشخ هساس
 هاخلک» « هدک ر )سا « نواهنامرف « نواه طخ » « هبهلامو هیسایس «هیرادا دوقع
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 فامرف كلبلاو ۰ كلقرطپ «ینوباه طخ ترادص «یلویاه طخ تاحالصا <« یتوباه طخ
 كنیرادجات تاذ ندیا باطخ هنلم هبیرفوط ندیرغوط « ردهدقملبنالاوق نوکه ا

 کل دلا لامعتسا هدرانامز كوص « هماننایب ه . ردهدکلدیا ا رعت «نواه طخ هنتاناب
 مظعا ردص نوباه نامرف نلیدیا رادصا راد هتیرومأم كرامظعا ردص . ردشمالشاب
 طخ » یمسا ید كيهنس هداراو ی الوط ندنو . ردیاطخ هتلم موم هل هلطساو

 . ریلیررو یمسا « نامرف » ههبنس دارا نالوا قطا ینغرومام كرللاو . رد « نواه

 یمان «هبنس تاپجوت» : هنس تادارا نالوانمضتم یقیرومأم یارجا هرارومأم یلدارا
 یراریست «هلواقمو هدهاس «نوباه ٌةماندهع «نوباه همان «همان» هدهجراخ تساس .ربلآ
 «اطعا اوتف « یارق هطخ . ردهدکل دیالامعتسا هلهج و كج مدیا قلعت هبیرادجات مان
 نالوا رداص هرزوا قلوا عجار و هد ا. یرادتسا مکح

 هدزلد یناحالطصا «روشام « هلسای « ناشلاع تار, « نواه تارب » نوجما تادارا

 . رددزایز نالاو دوحو»

 «نویاهطخ «تارب «هلسارع «روشنم «هکریلیر وکه سیارولوا كج هلیدبا ارجا تالملحت

 كلذك « نوجما یرادحات تادارا نالوا رداص هدنقح صاخشا رلهلک مسقرب یک نامرف
 قلوا رادم هنیاستک | كنهدام قوقح ضعب راحالطصا یک همانزاتما « نامرف « تارب

 ۳ یاد « نوه همان دیاد ۶ نوا ها اا ساوا ندا رودص ءرزوا
 .ردلمعتس» نوجا یرادجا دوقع نالباب هما یراریفسو بناحا نارادمکح هلبا ارفس

 « همانماظن «ماظن » یرادجات دوقع نالوا زاحیبهینوناقو همیرمشت تبهام عونرب « تیاهن

 لا ا

 « هدقمانناللوق یحالطصا «همانرارق» نوجما یرادجات تاررقم مومعلاىلع

 ندهبمظنت تادارا دوخایو « هبنس دارا » هجهداس هلتسرثک | هدهبهبنس هدا تاغىل
 « هدنسهدام ىج ۳۰ كانساسا نوناق . ردهدکلت ریو یعان « هنس اوا » نوجا قیرفت
 نوجا یسلوا ام لومعم كناررقم نالوا جات هقدصت ندهاشداب ترضح فرط »

 «كرهلیدیا اضماعضو « ءرلهمانزارق » ندنرافرط یرظان یسهقلعتم راد هبا مظءاردص

 ندیهاشداب ترضح فرط هننسالاب یساضما كراناو قعولوا .دهعرد یتلوئسم كرارق

 لامعتسا هدنلباقم 06076 امام همانرارق هدنسهرقف « .ردطرش قلروس اضما عضو یخد



 1۷ &F هیلام تاداراو تاماظن

 نالوا لمعتسم هدرلهدام ماطر رکید هلبا هدام یحت ۳۵و هدنتیاهن كنهداموب . روسلیدیا

 «رارق » نوناق مضاو « هک روسلشالک | ندننارقف «رارارق نایریو ندنفرط الکو ته »

 «همانرارق» هدنسهدام ىج ۱۰۲ كانساسانوناق .روبتسیا كما قیرفت ی«همانرارق » هليا

 همان رارقرب یعاکحا كنسهزاوم هقاس هنس هو شملیناللوق هدماقمو انعم ینیع هن یمهلک

 نوجا لم سلع كرک هدنداوم رکید كنیساسا نوناق .ردشملبند «.ییاسهلیدبا دیدع هللا

 ل رک ۱ كنانومم ته »و هدک دنا لامعتسا یسهک «رارف» نوجآ الکو یلحم لری و
 <« رارق كحجهلبر و هلسرتک | ناقل دوخاب « هلبا هقلطم تبژک ۱» ««رارق كجیر و

 . ردهدقملوا انتعا هتهجوب هله و ینجهلشالک | ندنرهرقف « یرارق كنهمومع ته »

 هنشیداوا هرک اذم نایاش كتیاکش» : یرغوط هنیراطسو كيهدام یجنرب زونوا « طقف

 هدنسهرقف «.رونولوا تئارق هدناوعم ته « همانرارق » قجهلوا سرت هلتثک | راد

 احا قرهلوا دناع هبالکو ساح هد ال ا یه. رده دا فلاح 6و

 « هرزوا ییدلی رو تممها هنتهج لامعتسا هدهنوناق داوم هلبا هماناظن نانلوا مظنت

 كلام ههمظن تهام رو نالوا شللا نارتقا هنسهدارا كنیرادج ات تاذ هليا « همانرارق»

 مکه تن .ز.هدنتیروبحم قمالک |قترا یهیدادا دوقعو تا ارجا نانلوب كلام ريغ دوخایو

 تقفاوم هینر كيو تناتمو تاس هدحالطصا « ضراجهرادا قوقح لتفد ضعل

 تساحع ندقعالل وق هدانعم یر ۱ هدر یه « لزوت یک یهلکوب « كردیا لوف یهو زا

 هفسیها وا « هنس ٌهدارا « رارق « همانرارق « همانماظن : ماظن . ردراشمالشاب کما

 .ردلملیئاللوق هدنراماقم یدنک « هلرهلیدبا قیرفتقوح زا ندنراررب « هروک هلحو

 : ریهدکما قیرف همسق لساساو کیا ویو یآادارا هدرضاح نامز رب

 Déc. génér. ou règlemertaires . همیظتت تادارا دوخایو هموم تادارا - ۱

Déc. spéciaux ou individueljs . a تادارا دوخایو هص وصخ SEBE 

: 2 
 اد کا را ر ا تادا

 كما نصت یاعرف هدنمض یبطتو ارجا كنوناق رب « نوا همظنت تادارا

 هدنتروص « ردترابع ندهنس تادارا یوتح یصاوا نالوا شل رتک هدوجو « هدزوا

 قرهلوا رسفمو ناه ینسهنارجاو هقیطت ماکحا كنناوق ءدوخایو راندبا دارا فیرمآ



va ۸یس هع وم یس هتل وک اف قوتح  

 « هسلوا لوق رهظم رلفرعت و . ردراو راد « رددعاوقو يماوا "هلح نلک هدوجو
 : ریلک مزال قماعونوا یهطق کیا نایراج هزمتقد هداروب

 < عظات دصقم . رالشاب ند « یوناق هدبم » رب امکح او العف هتموتادارا ۱

 هح كجهلداارجاو قمطل هلروص نسح دوخایو كما لاک او ماعاینوناقرب هدلاحو

 تادارا نالآ یتمات «ماظن» « هدلاح یفیدلوارداصندهصیرمشت وق نوناق ؛ردقمشللاح هغعوق
 ینیدلوا فلاح هنوناقرب رکید نوناقرب ؛ رونولوا عضو ندنفرط یرادجات تاذ « هبیظنت

 . رولوا نونیوا هکلب « زامالوا فلاخ هنوناق ر چیه همظنن تادارا « هدلاح

 تکرحساسا «ندیا ما ؛ردنرابع نددعاوقو صاوا "هاب همظنت تادارا س ۲

 قوقح؛ زمنا سبسأت قحو عضو « همومع هدعاق » یکن وناق «نکل ؛ ردنا رت نیلیا نیست
 . ربا ثادحا هعرف تاسرو دعاوق عجار هسارجاو هعفادمو سسات زرط كیهبسوم

 هلزمساسانوناق «نوحا كمامر هنسهنسلف كنهلثسم و كمامشود های رظن نی ردهج هلضف

 رک ذ ینسهمولعم هرقف كنسهدام یح ۷ نالبا شع همظتت قوقح هبیرادجا تاذ

 هنمراقح ساسا رب « هل هسلکد فیرعت ر, ندارو نوجا همظنت تادارا «كرءدیا

 یمظنت راهمانماظن قلعتم هنسهمارجا روص كنناوقو هننالماعم كتموکح رتاود »

 » ماظن » همظننو هموم تادارا ا هساساوت « هبلع اتم 3 ردندهاشداب قوقح

 . رابا ثادحا «همانماظن»و

 هليا ثح ندنسهّئارجا روص كنناوق هجهداس نوناق « هکردنایاش هغ راج هتقد رظن

 ندناماظن نانلوب كج هلکهدوج و قرلوا دنا هننالماعم كنلود رتاود هدرب ؛ رومنا افتک |
 « لواب لوا : قرهلوا یعسط تیاغ « هبمظنت تادارا « هروک هلاحوش . روللیا تحم

 « هیلیکشت تاماظن » «مسف یجحنرب . .ایبریآ هبیاهلمات « یمیظنت » فرصو «یلیکتت»
 < مک هتن .رلبا لیکشتوثادحا ین « هموم تاماظن » مق یجنکیا ؛ ریربتک هدوجو یی

 كنه راد تحالص 3 یياو « نکیا رلیدبا ثحم ندنسهیرا داقوقح كنيرادح  تاذ

 تادارا « هرکص . ردهدقمالوتونوا ندنفرط را وقح یدادمتسا هقارتفاو ییدوجوم

 یمهیمیظنن تادارا هبموم را دا » هنیرب و هدکلدیا قیرفت همسق یکیا هجریآ هني هبمیظنت
 یمسا « هیداع تاماظن دوخایو همظنت تادارا یداع» هنیرکید « « یاماظن دوخاپو
 ۰ ردکج یر و تاحاضیاو تام ولعم هدغانآ زا رب هدنقح رت و . رد,دکل ریو
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 : ییمشا كلئملام تاماظن

 لئاشم قوح رب ء یبس . ردراو یتنهارب ویو كياماظن هجهلام تالکشت
 قوت فلت كنار رم نالوا یر نوناق  رددنکلتنا E یا

 تيما بسك نوتبسب « مظنت ةحاس » « هبلعءانب و هدقذل | هنا كناماظن ًاضعب هدیاسقا
 مظنت ةحاس هليا « نفت ةحاس » نوجا رانالوب هدهملع تاعت . ردهدكملا تیدجو
 هک - هلکشت لئاسم رک ۱ « تیاهت . ردبا باجما قلوا كلام ههنصم دودح قوح زآ
 داومو دودح « هحاس كناماظن « هدلاحوب ؛ ردتتسم هتاماظن - ردساسا كنيلام ماظتنا

 نسح كزعالام قملوب هبملع تاساسا قوچرب شخبتعانق هجز, هدنقح یسهیوتح "هلمتح
 . ردمزلا هلتعطق ندنرطن ٌهطق یمهفت

 كنناح ردنمو یراتعطو صئاصخ ء راماظن « نوا رلنالوب قجهلوا یرومأم لام
 لام «هکنوح ؛ردیا اضتفا كمن هجری ندنرظن ٌهطق یایوتحمو لاک او فاصوا

 . راردب وتحم یاساسا ندا باجحما كل دا قسطت ندنفرط یر

 بول | هنجما ىلئاسم لخاد هنیق ٌهحاس كنهملام تاماظن « هحیتلم یالکو « هصاخ اب
 راهمانماظنا همقد قرح هک تقم ردهم رال ت دا شمع هتروص یاس یا

 راهمانماظن نلیدیا عضو قرهلوا یربخ كلم سلجم « هنیرب كرلن وناقو ریایداا زواج هلبا

 راهبرض كووب كب هتلم قوقح هلا رلکحهدام زىستىما هک هلاح هاطو دوحوم هدنجما

 ندهماظن تاعوضوم ًاماع . ردظوحلم هدیکع كلوب ؛ رلب هلوروا دوخایو رولوروا

 ردقهن یجح رب . رونولوا لوق هحبلم سلمو بر هدنلاحو لکش نوناق « ماکحا نالوا

 . ردرضم کلیو مزتلم ريغ ردقوا ًاملع هدینکیا « هسیا رضم و بولطم ربع

 : ییقرات يقت كب ,یم
 راد کو راهظایتسهدارا «لرءرتسوک هدنروص رب لکھو م یدک توت تلم»

 قح هليا مظنن قح «هدرلنامز یکدم لا هوالع ینسهدارا هنسوزراو رابتخا كتموکح هلی

 .ردشمامهبدوک یرانآ قلیریغ «قلیریآ كرهلیا عاتجا هدهطقن ریو زکرع هدنوقرب نینقت

 رانوناقو هکملشیا ًالاوتم یسهنک ام وتنلراپ كره هبییرشت رودرب مظتنم راتام ءهکولاح
 لکشر, یکی «هدزوا قلوا قفاوم هنسهدارا كتلم «قرهنلوامضهو هرک اذم هدناود وضعوب

 . ردشمالشاب هخل ربا ندنرلر رب مظنن قح هلیا ناش قح «ءرکصندقدالشاب کلا
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 دارادمکح و تموکحهدهلامروما اا هک ردهدک دیا فداصت هرارود ضعل ء«اعقاو

 .هدعاف ناه ناه «قلاب ندنفرط یسلحم تلم یثیهو كمال دنا روصت یراتخاو یسهدارا

 کلا ر ندنف رط یبلاح تلم هلیرابتعا یراساسا هلام نیناوق «هلع ءانب .ردهدنلاح

 هنسهعرف تآ ارجاكنهجدو یتحو رلیدانیمت هج وتنلراب كلذک هدهقسطت تاعرفت «یک
 تموکح یا . رولوروک موز هنتیدوجوم كسرانمحنا ولزا یاد قجهلوا ناهکن

 هدرلنامز كلی هدراتکلم فاتح كەلم سلاح «یثراق هنتوقح تمسو كرارادمکح و

 هاب | یینه قح كرل وتم راي ا ندقدلوا لئار راقل نقاط عونو ی

 مسقت « هغ ربا ییردیب هلیرابتعا «هجیتاو عوضوم » « یمیظنت قح كنهئارجا تموکح
 هبیضام كتموکح هدماسقا كجهدیا قلعت هبهنارجا تلوئس « كرهلیدیا ارجا لاما

 ا کا دنا هست ناسا كن الفار تسدرم زار «ارظن

 یدامو یصحش < رظن هب هد وح وه نبنآ و۶ یشیا رو لا اط كيءرادا تشه

 ارجا «نکل .ردكملا قبطت هیهدامو همخش یرلنوناقو كمريو رارق هجهداس هدلاوحا

 داومو صاخ شا ینجهنلوا قسطت كرلنوناق هلبا رانوناق « هکیدرتسوک براجت نلیدا

 . هاب د| قسطت زسهمظتنم و هد رطم تا راصحتسآ نا وف « رد را و قام هصایر مهم را

 ها « ادعامندرلهدعاق یسوم هدنناوق «هلا ترو رض قوس هنارجا تموکح «هلع ءانب

 عضو تاساسا ضعب راح یتیهام هدعاق هنب هدلاح یه طقفو یلمع اهد ةسن « نیقایاهد
 هنسالوا تقفوم جتنم هدناقسطت كراعطق صا نلیریو هجرتوتنلراب . ردکجهدیا

 ور یو 0 رطن ملت ا یی ندا وعم او اار جا کد رکو
 هدلاح و كيهرادا تنه .یدلبا ررق یساسا كل رو همظنت تدحالصءهراتم وکح قرهلوا

 « هلع دف قح یعض ر نوناق » هلک و هل کو هسارجا تموکح .روسدا تدوع یقباس مقوم

 : روسازاق قح 4 ساسأت 6 همنا هدعاق » یدمش هدزرطر هاشم

 ا می دن رو ین وا رک شتم کلم مدرضاح ناز
 یاو کد را د و ا نالوا كوا لوف رهظم مدتکلع یهو شما
 مهل ما یاود ت رحاهدصقم ىع «هدخلا تاشن ند رو رض ینع قح یياو هلیرا ا ع دا دا نیرو ل ع یک کاو هبراتعا

 نین قح نالوا نکم ینملدیا یقلت یک, هلیرابتعا تهامو فده .ردهدقملو فوطعم
 قسفت هلیرابتعا هج « یدام عوضوم « یرهاظ لکش ن الا فسأتاعم مظنت قحو
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 یخ مداهبو كبر قحب ءدلاوحا شک او ,نتمامهاتدیا نامت روغ هلاعم تاتو
 . ردشط ردشیراق هسراررب تاعوضومو دودح « قرهلوا هنر رخ كنق

 :مر واب وس قرەمراقىح ند رطاخ یزمغیدل وا دعا هعل اطم قرهلوای راظن یهلئسم

 م مظن نمز هلا ننه نمر 6 ندتل ود لاحر کت بابرا ضعل

 كمظنت قح ء ندنراقدلوا .دکعا ناتو اعدا ید هم هلو لصاف دحر هدنسورآ

 ندقدلوا لصاح حوضو هدنسهحاس كنهلسم «ء.دکمالکهعوقو هلتعرس یسخرات لماکت

 2 ردوس هدوا € هسا راو تقمقح رب یح دا ۰ ردهدکمشل هدایز قلقش راق لدعام

 یمظننقح نفت قح ؟ردراو مظنت قحر یخد هدیلام هحاس لباقم هلق قح » ۱

 تالماکت ضعب مظنن قح « كلذک . نمهيليا انفاو احا ءطقف ؟ریلیبهدیا قیضت و دیدحت
 لخاد هش مت ؟ ریل هدا تماو تعسو ا لامحا « ندنزو هسا و هب رادا

 ینه قح هد وا € طوف < را | هدهلقتسم تروم هنا ا یدک «لئاسم ضعإ

 E قرهلوا كلام ههلقتسم دودحو تیدوحوم رر قح ییا ەليا فالحتسا

 « . رد راکحهدیا EG كرهديا لخادب هراز

 هلن اهم هدارا ايو « e هلع تو مدارا هتل هدانا ها ها شور

 هبعخش تاداراع ول رھ گن هما.هدارا هک ینکیدلیالصاح یواستو لداعت كرادح ات هدارا

 1 هر ایف یقیدلوا قاف هتسهدارا كرادجاتو ا < هدقوف هبوهلکو

 هل دتعم هنزاوم رب تاو كردنا فامتو یهاظن هدراتلم رود رود لماکت ناحغص و

 ا هنجاتحا هل رتتکلع و هدکلا نیل یدودح دلش سه كرهلک هلوصح هل وعمم و

 لیا نفت قح «آرظن هز, « هکردییالوط ندنفیدلوا هدکملیداقبطت یساسا لامعا مسقترب

 یدادا نيته ساسا رب یتیرفت كنیرادودح «كردیارابت "ةحارصو ًاماع نوکر مظنن قح
 . ردکچ هل سودا داشسا هدر یه هبیماعو

 ۲ ییماتت رے نرظ ,ی»

 : ردد لور تماقتسا ییا هد رضاح لماکت كم ظن قح

 مالفن « هدکعا بالقا هنلاح هینوناق تاعوضوم ی ردیپ هماظن تاعوضو. ۱

 . ردهدقلوا هنوناق داوم دوخایو نوناق هماظن داوم دوخابو
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 مق ماظن هنیرب نوناق « رویولوا یعوضوم ماظن ی ردیپ یرلعوضوم نوناق - ۲
 .روالشاب هغ وط هماظن داوم یر كتهنوناق داوم «هغلوا

 رده یتمها نامز رب . ردلماکت هثداحرب كج هلس هلسسالک | یالوف تهح یح رب

 هلام تائداح نیلوروک موزا هنن ؛ ردبا تسها سک شاو شاوب لئاسم نیمهلیدیا

 .رلیروکموزل هنلسذنو هوالع هنوناقداوم ضعبدوخایو هنعضو نوناق کی :رونولوا نین

 لصاح جایتحاهعضو كرانوناق کی یکی ندنزوبیس را هدناح ٌهحاس كتلود لخادم
 هدرلتروصو لکش یی هیدرفو هلم عفانم هدهحاس لامو یداصتقا « هصاخاب ؛ردهدقلوا

 باجحما كما لح هليا رلنوناق یهلامو هیداصتقا لئاسم رنک « نوجا ییدتبا مداصت

 كاك ارتشا « یتلاعف تراج « یاسانم لللانب كرضاح نامز 6 صوصخاب .ردهدکعا

 ء هدکمریو كلکی نوكه امماد هلام تابح لکش یمظع فاشکنا كميانصو ییسوت

 یمسجو یمسا كرانوناف . ردهدکعا عسوت هرورضلاب یسهحاس تینوناق ینالوط ندنوب

 . رودشلهدایز « روملسک | هکدک نوک هینوناق داوم ؛روینرآ یالوطندنوب

 «نوجما یسک هلوصح لبام رب هلضف یرغوط هتینوناق اب « هدكيهساس لاوحا
 كملسیسه كتهلام لئاسم یساج تام هدرضاح لاح .ردهدنادىم ییدتبا لکشتببس

 قازوا هقدلوا ًاضبب یتسهخادمو هدکعا راهظا یتسوزرا كملا نینقنو مین ییدنکو
 . ردهدکمروئوک ردق هرلهحاس

 هدراهماننالعت «.درلهمانماظن نامزقوج رب رلنوا «هکردراویرلهدام نوناق ماطر هاب وا

 هننامز « هدرلتروصو لکش فلتخح ةرادا هجندبا روهظ هئداحر هداصب یدبا ررح

 یرلتسمهاهرانو شاو, شاوي ؛یدیارون ولو طو سعربغهلسب هیهدعاق هرونولوالحهروک

 عونو ندنزوب یشالهقشاب كنقوقح كاردا ء یسملسکوی كنهلم ةيوس «یدتیا دیازت

 قرهلوا هقوقح ٌءدعاقر هرلنوناق ءیدلک هللاح هبنوناق تاعوضوم « هلام هیرادا لئاسم

 - یدلبا لولح و اقتزا ردق هراساسا نوناق ًاضعب یخ تاعوضوم نللیا لوخد

 زمکیدلبا یقات مهمزا كب هرزوا قلوا ندننایهاظت هیلام تابح هدزمنامز «هبلع ان
 كران وناق ضعب هديا لئاسم زمکیدمروک موزا هلهنعضو تاملعتو ماظن کلب هدنراقحو
 تاماظن رو نلیدیا بیئرت هطورشلالق « مکهتن . ریلیبهلوا لخاد هنناعوضوم

 رمشل یرانکی لدعمو هدكملا باستک ا ینتمھام نوناق هدرضاح نامز یاررقمو تاملعت و
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 .هدناکش یسهمان رارق یسوک ریو كالما « رک ندهمنوناق فرط رنو « نکیا روت ولوا

 ینوناق یسوکریو لاقتناو غا رف «ینوناق یسوکریو عتع «ینوناق یسوکررو تافقسم «لکد
 تایوربشم,« نوت ..زوط < یضارا «ب كره < ماعا «رانشعا ۰ ندهدقلا اکا ی

 . رود زوا تک هلوصح+لماکتو ا وفا ی عید هد فراص الا یک ۹

 یننیقو ییرشت : یلم سلجم « نکیا ریلیدیا قیقدت یلماکت لکشوب كمظنت قح
 < دوسدبا زواجم هتمظنت هحاص كنهّئارجا تموکح « روی متک هلاح « یمظنت» ینقح

 ؟ یمریایب هلسد
 لاا میقت هرکر ر « طقف « ریلی هدمانماظن « هسیا رتسیا یلمسلجم : نمهلیند

 ندنیرشت ُهحاس یدنک یدعاوقو ماکحا "هلج زن اح یتیهام همانماظن « كرهلیدیا ارجا

 همانماظن «یتح : رد«نوناق» ؟ردلکد « همانماظن » ینیدای كیوا «نوجما ینیدل وا شم راقبح

 هیرظنلاب « طقف < رولوا عقاو عو ًالمف هیوتنلراپ یساعدا رویبپاب نوناق زتاح ینتیهام
 هدوح و ینسهحردنم داوم ك همانماظنر نود «ییعی . ردیا اضتما كمال دا درس اعدا وب

 ندهینواق تاعوضومو ردیا لدبت یتیهام نوکوب «هسیاردیا تیما باستک ا ماکحا نریتک
 تابح هتروص رب دؤم « كهسعا لوف ینهلاحتسا ناکماوب . ردنکم كمليند « رکد هغم وا
 . زرولوا سما راکنا یانداحو تاح لماکتو شوج یرشب

 قوج ىسملا لیوحت ینراعقومو لیدبت ینراتبهام كردیا تما باستک | كناءوضوم
 نوناقو شمریو رارکف جومتمو انف هدنقح یتهامو یهحاس ماظنو نوناق هرافل وم هعفد

 نوناق تبهام . ردشلک هلوصح یناهذ ییدشیکد هد كنتیهام ریارب هلبا یسهوجرچ ماظنو
 لا ار فو نظ من « ادعام ند

 هبسانس تالوح و كيامزهدو «کردشملسک او یک رآ | راذقم تایوتحم زکلا «ردشمالوا

 . ردم زال كل دبا قلت یمهحشرب یعسط كيهعاجاو

 دوحوم « یتخوسفمو تکورتم كيهلام نناوق کسا : لماکت تماقتسا ینکیا

 نلیدبا دع ندهبنوناق تاعوضوم نامزرب « یشدلازآ كره ریدشاطسب كنیداوم نیناوق

 یسهحاس میافنتو نينه نوتبسب دوخایو یسشیدیا ذاخحتا عوضومهماظن ر.كماکحاو لئاسم

 . ردنرابع ندناهاظت یک یملیتآ هنجراخ

 قوج یسملعو یرادا جاتحا «كمردشاطسب» هدنساننا یالیدعت كن هدوجومنناوق
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 رانوناق سا هدنرارود هلامو هبرادا تاحالصا كونو هداضنب « رلیدیا سح هعفد

 هعفدو ء روما نایدیا دع ندهینوناق لئاسم هدضام « رولوا طقاس ندمکح نوتسب
 "ترادا « تکرحو . رونولوا لق همظنت هحاس «كرءایدبا قنات ندهرادا ٌةيداع روما
 زاید تعفنم یوم ةراداو املع نوجما تکلع < کیا هوا تحلصم یاضتفم

 یکیدلیدیا لوبق هبلام نیناوق یساسا زآ كپ هطورشلادعب .دزمتکلم مزب « مکەتن
 یرندهوا «هدننارک اذم كنوناق ییا رب رکید هللا یوناق لاوما لصح « هدلاح

 ییدلیدیا دع قازوا ندرابسسنرپ یعومع « كراهدام ماطر نالوا شل ردنولوب هدرلنوناق

 . ردشلوروآ یرلکدایدیا جارخا هجراخ حم «قرهلوا لماکت رثار « نوجما
 عج هنجا رانوناق ندفرطرو رولوا مقاو نامزیه یخد هدهراس كلام « لاحینع

 ینیدنل او کیدلیدیا وزراقغلا كر هيدا صیخلتو عم هدنتح هموم هدعاقرب همهم لاوحا
 «نوجما کیدتبا طوقسندتمها هقباس ةمهم ماکحا ضعب هدنجحما كران وناقندفرط ر کید «هدلاح
 عقاو اعاد یرغوط هتهج یکیا « یمظننو ینوناق لماکت د ؛ ریلیراقبج هنجراخ نوناق
 . ردا باحلا قملوا

 كملیاد « ردتعفنم بجوم یخد هدنقح لماکت زرط ییا هدهقلطم تروص

 نظ « شمروبولوا عقاو «تهج ر لماکت اوك « لع بابرا ضب « طقف . ردیرورض

 یسایسكلسم یناهو هدکما هعلاطم قرهلوا تحهکی یهلئسم « ندنراقدنولوپ هدنباهذو

 . راردهدقلو هدناناب كجهدیا هوش یتهج وا ءراهسیاربسا لیاتمایو طوب رص هب یداصتقا

 تکرحیراضمبنالوالئاق هنموزا یمط ریدنرآ لاح همهب كلو رتن وق ندنف رط ی راک و تلم

 یهحاس 6 دیز یاعوضوم نوناق ادام « رارتسیا یتسهیلغ كتهج یجنرب هدهمماکت

 كلسموب «هروک هلاوحا ضمب ؛ راردیا قبضت ینتحالص كنهّئارجا تموکح « عیسوت
 هدكنهساساو همهم ريغ ماکحا SNES A بلاق "ةساس دنا یکلاس

 دشاو رولوا عقاو زا كب هلماکت تکرح سکع . رولوروک ییدلیدیا طبر هرانوناق
 .ربلک هلوصح کاو رر تزور هلیدعت و خسف نوتبسب كرلتوناق ا جاتحا

 هرک !ذم راتوناق « هلع ءا . ردلباق یا هلغ اضمب هدكنايرج سكع « طقف

 دانتسا رادمو عضو ساسا یعومع قحا « كمريدشاطسد « هدرلهرص ییدلیدا ليدعتو

 عجار هراسسارپ فرص كلماکت زرطو . رالشاب هدرودو قعولوا افتک | هليا نعت

 : ردراو هدیمهملا باسا « ادعام ندنسهلوا باسا



 ۵۷ ه مع هلام تاداراو تاماظن

 لوفشم هلبا موم لئاسم یرلکدتبا دع هدهجرد یحنکیا یرللکو تلم -- ۱

 . ردراوهلس یموغیاق قمامرو یترایدنک هدارو ء رازمهت-یا قلوا

 تینماو یتارد كتموکح ؛ رار, روکینجاتحا كمر و تیرح عساو هتموکح ۴

 . رلیدب ا قلت نسح یحاتحا هیس رس « هدامءاو

 . رلیبهنولوا وزرا كل روتوک هبیرلیا ینارجا لامتا مس - ۳

 یحور «یسهدامو یوتح یهموحم دعاوق یک نوناق یتبط « ًارظن هملع بابرا ضعب

 دلا نوناق كرلت و و .ددراو یاماظن قوحرب كن هدمم لود زسقرف ندنوتف برا
 اعداو .ردفداصت را فرص یسقح هدتفاقو لکشواو یا هملق هدنلاح همانماظن «لکد

 «یشولوا نوناق كماظنو ماظن كنوناق "الصا طقف « ردییغوط هلیراستعا ییرهاظ لکش

 ققدتلادنع ییدلیا دانتسا كلاحوب هنیرلضم) ندبایسا مکیدلبا ضرع ؟ ردلکد یفداصت

 ناقبج هدنلاح همانماظن هنفجهلوا نوناق « هکزروبهتسیا كعد «ینعب . ردلباق قملشالک ۲

 قوقحرکف « هدلاوحا کا ؛ ردلوصحم ارضم» مهم دصقمر, لاحهمچ ههو دعاوق

 یجناتنوب هساس باسا e یلماکت جاتحا كتکل#ء ء كلزستیادر ءراهدعاق « یتاصقت
 لوق « یسمامهلیدیا لوق كسايقمو ساسارب نوجا ماظنو نوناق . رربتک هدوحو

 . ردلکد هدنتح ناکما كل دیا حاضیا هلتروص هقشاب « یسمامهنولوا قسط هسشل دیا

 : ی عمر یسارا لز مری تسم رمص

 نوجاهمظنت تحالصو ییدتاهجوت یالوط نده هبیرادجات تاذ كمظت قح

 الكشك. ردهمهم مر یا ترو نه یا تی

 كنهنوناق ماکحا جردنم هدنوناقر, رکید دوخایو هدساسا نوناق كرکو نوسلوا مجار

 هللا تاماظن نلیدیا دای یمهمانماظن هموم هراداو نالا ,نوسنولوب رئادتم هنناارجا

 هب لومعم هلام تاماظن نالوا سشملیرتک هدوجو قرهلوادنتسمریغ هب ینوناق صوصخ صا

 : رددوجوم رظن هطقن کیا هدارو ؟ ردبلوصحم كنه تعصوب « هیارویولوا

 ٩ - ردشمرو هننق تلاکو هبهنارجا تموکح هصیرشت وفق .

 یتههاف تبالاو 6 وا لقتسم مدنس-هحاس یدنک سا هر

 هناد دح یف یمیظنت قحر, هیاشم هنمیرشتو نین قح كنیلم ساج « نوجا ینیدنلوب



 ی-هعوت یسهتلوک اف قوقح > ۷٩

 یرار, رپ ؛ ردکلام هبهحاس یریآ ظنت قح «هیهحاس یریا نبنقن قح «هفام عم .ردزاح
 ر ا اس یدال هدنرادودح « نوجا یراکدتا لاکا راد و

 هنمظنت قح هبنارجا تموکح « هروک هراندیا هعفادمو لوبق یرظن هطق ىج رب

 كغا تکرح یارجا « هروک هتلاکو طئارمش قحا «نوجا ینیدلوا كلام هلبسح یلاکو
 ضعب ؟ ردیرمقمو ممتم كهدوجوم نناوق هدلاح وب تاماظن ینیدباب . ردهدشروص

 ماظن « نوسجما یفیدلوا شلدبا هماقا هنیرب هیلم دارا یرادجات دارا « هروک هلاوحا
 ها روب ؛ردهقشاب هني قلوا مئاق « هقشاب قلوا رسفم « ممتم . ردشلوا ور هنماقم نوناق

 : ربلک مزال كما تقد

 ار ًاضعب ینتلاکو وشا یرادجان تاذ« ارظن هرانالوا رادفرط هتسهرغن تلاکو

 « ماکحا یءدساسا نوناق راد هناساح ناوید « الثم ؛ ریل | ًادانتسا «ینوناق مررص
 ۱ رو اتاط ها یفرو لرعو تصن كنساضعا « یداکشن ناوبد
 دوخایو وش هدنران واق عتع د تافقسمو « لاوما لیصحت < هبساح كلذ « رد صال

 همانماظن هجهنارجا تموکح « هرزوا قمریدشلرارق یاعرف راد هنقبطت كيهلتسمو

 عجاد هیهیرادا راس لئاسم كرک « راد هالبکشت كرک . ردم دن دبا شا یا

 règlement 024 - «یبهمانماظن هم ومهرادا » : تاماظن نلکهدوج و هلتروصو «نوساوا

ministration publiqueریلی دیا دا هلسمسا  

 كن هیئارجا مو . رونولوا لامعتسا مظنت قح E یو ید اضعت

 كنناوقو هننالماعم كتموکح رتاود» : دوجوم هدینامع "یماسا نوناق یتح یعومعوب

 هیوقتو نبمأت هلسهدافا «. ردندهاشداپ قوقحیمظنت راهمانماظن قلعتم هنسهنارجا روص

 یو «قرهلوا تجاح هنیذخا ینوناق صار یر ندیلم سلح هلع ءار .ردشلدیا

 «هبداعتاماظن» هرلنو ؛رلسهلسای تاماظنیکو هجهارجا هوق 1 ڪڪ

 ۰ ردهدک ریو یمان

 دوخایو هلاکور دقم و ناعم « جررصمظنت قح « رو هملع بایرا ضعب «یلصاح

 را نرخ ادم هاو یو

 تابثا ینغیدلوا لقتسم الوا كنهحاس کیا هداروب راندیا لوق یرظن ٌهطقن ینکیا
 توف یی رشت . ا نوتس هحاس یارجا هلا هحاس یییرشت : ا اعداو



 ۵۷۷ 3ک هلام تادارا و تاماظن

 ربغو محام الپ هدرلنامز کسا كي وا « هحنلک هتوق ینارجا ؛ نمهربک هیهحاس یارجا

 هنسهحاس یدنک فرص هدرضاح نامز « یک یفیدلوا كلام همیرشتو نینق قحر, دودحم

 نر یمهحاس كيوب « طقف ؛ ردکلام هنت وق میرشت هس « هرزوا قلوا مجار

 قلوا ندنباجا یتبط كنارجا .ردمظن «لکد نینظتو میرشت هدیمسا هرکص ؛ ردراط

 ارجا فرص « یرادجات تاذ « هلعءانم ؛ ردیا اضتقا یسلوا جزتم هللا عبرشت « هرزوا

 تروصو هحریا ندیلم سلجم .دههمظنت هوقر عجار هنسهرناد ارجا « نکیا یشر

 یک ۷ كننساسا نوناق . ردصسط قحر نوا یدادجات تاذ «وب . ردکلام هدهلقتسم

 شیدا سیسأت اددجم نوعا یرادجا تاذ « « هبمیظنت تحالص » دوجوم هدنسهدام

 كنبنق قح نالوا دوجوم هدلکش مساو اهد هدضام « لکد هدنتروصقحرب نالوا

 . رون ولوا ح اضیا هدنروص دىأتو قسقح ینسهج ردر رصحنمو دودحم

 كنهنونق ةرقفر هدنساسا نوناق دوخایو هدیدام نوناق رب قفلاام فک « دک

 كنهنارجا تموکح هجهداس ءیطدنا صا كنسملساپ همانماظن قلعتم هنسهنارجا روص

 كل دا اطعا تلاکوو تدوذأم « E ؛ ردنوحما هلاماو توعدو بلج یتقد رظن

 ؟ ردلکد یلقح هبهلخادم هنسهحاس تاارجا هعیرشت ٌهوق « کوج .رداکد یتیم هنیدصقم

 هدکنادیا در ندنفرط راجنایرظن كمریو تیئوذأم هدنقحمظنت ینهحاس ینیدالوا یلقح
 . ردقو هدیحاتحا هتلاکوو تسودام ه دیاپوب كيهنارجا تموکح اساسا < یک ینیدلوا

 ی تم «یتح مظنت » هدنسهحاس ارجا «ربارب هیاتح ارجا
 راح یتوقو مکح نوناق كناماظن نالياي « هسلیدیا لوق یباسا تلاکو « صوصخاب

 لاح همه كرهبمهلیدبا خسف هجاروشو کا هلهحورب چبهو کج هديا اضتقا یس وا

 . ردهتسکع كنوب « هسيا لاوحا نایرج « ردصسط ینج4 وا هب لومعم

 . ردهدکمرتسوک هی یفیدلوا یوقو یملع اهد كرظن ٌهطقن یجنکیا رضاح نامز

 ًامسق یراق رفن هنیرامسق هیداع تاماظن « یاماظن همومع ٌهرادا كناماظن «هر وکه لاحوب
 لبخ هدننالکشت هموع؛رادا قوقح هدنمزو « هفامعم . ردیا باما قلوا زبساسا

 recours contentcieUx هساکتنا تعحاص هب اسقا وب نالآ هج زعامزو شاکهعوقو تار

 . ردشع ولوو یرورض كمل ریو تسها ندنرظن هطق
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 : یروماف هلن تیمرمص

 ینعشو توق ندتلود لکشت تعسطو نالو دوجو هرکص ندعیرشتو نانه قح

 : ردهدکلیا نیمأت یا دناوف « هروک ءرافلّوم ضن مظنن قح « نالآ

 تالوحت میرس « زآ یقبمها . رايا ففخت هلتروصوب ینالاغتشا كنیلم سلجم - ۱
 .ددقو موزا هنمظتت ًانوناق كلئاسم نالوا یهابو تباث یسهن تنهام هدعتسم هکمرتسوک

 قاب ولرد هقشاي هجهسیرشت ءوق اساسا ۰ زونولوا لرت انک دوخایو حارا راتوب

 . ردطد هده ناکما

 هدافتسا قحم هدهباسوب ندنصصخحت كنءهرادا هلسسالوط لامعا متص - ۲

 هلا تاماظن نلیربتک هدوج و هناداکتراهم یراناصقو زورپ كنمناوق رنک ۱ . رون ولوا

 تراهم یهدنآ ارجا « هدلاح کیدمشکد نوناق ح ور . ردهدکل دیا حیحصتو لاک |

 فرصم و قریو « تلوپس نلیدیا نیمات هدناماظن كجهدیا هراداو قوس یاارحاو

 . یا نیمأت یتسمریو هج نسح كنرانوناق
 هراساساسسّوم . رلم هلیدنا ارجاو سحقوباح اهد هققحتم و هصتقم تالیدعت س ۳

 حالصا « لیدعت كاماظن « نیزمسقلاق تجاح هتعجاص هيىلم ساعو نیزسقلووقوط
 هدهنس . ردیلهدناف هدایز كي هحتکلع ییدوجوم كقحوب « ردرسنم هکمادام یلاک او

 ًاضعب یلم اع هنسره هکوبلاح « یا هلیدبا روصت همانماظن كج هتک د هدا ندر

 كنسهمیرمشت هیساسا فاطو كنیم سل « هدهسیا ريلي هلند «ردهدکا عاهجا هعفد کیا

 . ردمزال قمالودونوا ندتهج رکید یتمهاو ترنک

 . ردیا نیعت هلتلومس تیلوئسم -- ۽
 ندنزوب ینجهلوا ناکما هنقسطت هلیراتعا ینایوتح « یتبطت مدع كرانوناق کا

 ناصقت هدرلنوب « یناصقق كننالکشتو تایظنت ء یلزسکرجحم كهّئارجا وق . ردلکد

 هدوجو ی اتنوب یسعولوب شمال دیا قوس هليا تمهو تربغ طرف كنیرومأم «هسیاقوب
 لزوکیماساهدنکلمیه .ردءدکلامادعایرانوتاق ناغوط «هسیا رلهجشوب .ردهدکن تک

 لوئسم ندنسهجیتت عیطلابو رومأم هنسارجاو قیبطت «هکردراو رانوناق ردقهن شلتوشود
 قح « هحبلم سلجم رکا . ربلاق هدلاح « هتم تاملک » هلا کلزستیارد كتموکح نالوا

 «یهدرانوتق اساسا «یفبدلوامجار هتهج هل كتللوئسم « هسنا آ ندهنارجا ةوق یخدمظنت



 o ۰۷٩ هبلام تاداراو تاماظن

 نامز « مک هتن . یدیا زامالبشالک | یالوق ردقوا ینیدنولوب یمهدنناقبطت هسخو

 هدقلوا عقاو قرهلوا عجار هنقبطت مدع كنيناوق اعاد یادش كتلم یالکو هدرضاح

 فوطعمهننابنا كنید | قفاو هب یی مجاتحاو نوناق ود كناقسطت و تامظنت هلم قا معو

 . ردهدقملوب هجوتم هنتهج تابنا ینسکع كلوب ید هلباقم هجتموکح « یکی نیدلوا

 : یردررم مار من وثاق

 كنسهحاس هليا نوناق ندفرطرب « نوجا كمليبهديا هدلا ماترکفرب هدنقح « ماظن »

 هتدیدح اما كنتاعوضوم هلا یسهحاس صاواو تایلعت ندتهج رکید « كنتاءوضومو
 [ . ردکج هلیدبا قیقدت هدنشحم ماظن هدغاش | تهج یحنکیا ] . ردراو موزا

 نیعت كنيرادودح ماظنو نوناق هحایرظن « هروک هتاعلاطم نلیدیا درس ردق هیاروب

 هننیدنل وب هدنتح ناکما یطدبا نعصت كنویخد لمعلابو هنکیدلیا اضتقا یسلدیا دیدح و

 ماظن تع عوضوم . ردکرک هسلوا شملشالک | زمکیدلیا هدرورپ تعانقرب راد

 یيدتک ردق هتهجوش قرهبالشاب ندهطقاوش كسهحاس ماظن قرهلوا تثم «نوحایتنردلوا

 هدننم همظننو هبموم تادارا ء مک هتن . ریلک مزال قمالشاب نداروا هشياو كمنلیوس

 روص كنناوقو هنالماعم كتموکح رتاود » هصالابو شلدا داريا رافرعت ضمب

 هلزمساسا نوناق « ماظن « هرزوا قلوا ترابع « ندنضو ماکحا قلعتم هنسهیارجا
 هزعرظن طق مزب . یدیا شملنهتسیا كل دیا دیدحت « كرلیدیا سابتقا ًانع یسهرقفرپ
 اهد یرانظو همش « هدهسیا ریل هلک یفاک دیدحم هليا زرط تبثموب هدللام هحاس « هروکا
 تاو كج ترک کتا مط لا کا هاطر قم م نوع اتعا هو
 هرظن هطقن رب مهو یلهداف مه كملا حاضیاو دادعت یاعوضوم یلام هصاخل ابو هینوناق

 . ردیرورض هدوک

 هدنص وصح دب دحت ینسهحاس ماظنو نوناق كنبراملعم هوم هرادا قوقح اذ

 هدنسهرا لئاسموب ؟ ردعجار هتسهمومع تشه كيهيرادا لئاسم «تهحز یرلکدکج

 نامل یراتهامو دودح « كرهدا ضیع تلئاعم انما هدایز لا هلام تاعوضوم

 تروص یرلجایرظن هرادا قوقح « یمی ؛ ردندماسقا ندا شخ ناکما هزمک_لکعا

 هغ را ندنراربرب نامکسناخهم كماظن هلا نوناق « هحرک هجا یلام ٌهحاس هده رصحنم
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 كيهلام لئاسم هدایز كا ردق هزعامز ید نوناق عضاو . راریروک ی راقدلوا دعتسم

 خ.رص ج اقرب هدبابوبو شما لافتشا هلبا یمهیمیظنت تاعوضومو یبهینوناق تاعوضوم
 . ردشمبا اماع یرادودح كرهدیا عضو هلصا هطف

 هليا ینوناق هبساح « هجدو « یوناق فرصم « ینوناق کر ور زب نوجا كنوب
 :هلداوم وب وشو هنسهحاس ماظن ًاملع كداوم وش دوخایو وب « هجری ندزوک یراماظن
 فرصتایدرسوب . زریلیب هلیوس هلبا ح وضو لاک ینغیدلوا عجار هنسهحاس نوناق یخد

 هدرضاح نامز هداينامآ « مکهتن . ردقال هدهفلوازتاح یتهام یلمع ؛ردلکد یملعو یرظن

 كو قفاوم هنناضتقم هلوص لا كملع « ازس هنیذاخما هوم نوجا راتکلع نونو

 « هلضفو ناز هجنایرظن كنهرقفو هدامرب چیه « شملرتک هدوجو یرلماظنو نوناق
 « هدرتک .دوجو تانداح چک نرد تاح . ردشمالشاب کلوروک یتیدلوا نسر

 داوم اسو هدتعلوا ليد« هرصەهرا رلهلح نوجما قلا هنجما هزرلن وناق

 . ردهدکل دیا یط دیاوز كره رب دشلهداس هبنوناق

 : ردرنوش تاعوضوم نشا اضتقا یمهامرک هنحا راماظن یلام

 قلوا ینوناق ‹ف رصم یھ .نم هلیدبا ع اقا فرصمو لیمحراب هتل ود هليا ماظن تحت

 نوجا فرصمیه تیطوبص هنوناق هجدوب اعرف « هننوناق هساحم " الصا ؛ردیا باجا
 هزاتعو هصوصخ لاوحا ء كلذک . ردنرورضرب - نوسلوا هبا رولوا یرادقم -

 موزا هبهبنوناق تیئوذأم كج لا دانتسا هدقوف كنو «نوجما فراصم نرتک هدوجو
 كل دیا فرص هلی كشورعرب هدنجراخ هنزاوم ینوناق هساحم هليا یماسا نونق . ردراو

 وق « هثدهلورودیوا هیهحدو هجز, « هکردهدکلا هدافا یغیدملوا هدنتخت ناکما

 هعوقو تافرص ««سلرا ید یزج كب «هدلوب راسو هلبا ماظن « ندنفرط هّئارجا

 . ر.تسوک ینکجهم هبربتک
 كن راصوصخ یساطعا هرئاسو ءارج رخ ءدنفح نرومأمهیا یندصت كنب ریداقم تاشاعم

 هیرکسع ٌةمیظع و هئزج تادهعت ها یتاصبصخت دعاقت کج همهیدیا مظنت یا تاماظن
 .رایا نت یجهدیا اضتقا قمالوا قوس لباق هللا هیداع تاماظن كلذك كن رکسعریغو

 رادقم « لکد هدهموم تروص هجهداسینفک ی دلکوب كوب هنلمح شود كنود

 هننوناق تاعوضوم اگاد « ردق هنناعرفت ٌةفاک كرلتهج قج هلوا رادم هتففخت و دیازت ءارا



 ه۸۱ ۶ هلام تادارا و تاماظن

 ندا قلعت هارجا تمالسو تعرس «قرهلوا مجار هراب فقخحو دیازت . ردهدنجا

 رلسهرک هی هىماظن تاعوضوم نالوا دناع ه هل تاقتطآ « لئاسم

 « موسر «ج رخ « کریو نال وامزلت م لمح راب هتکلع عیانصو هتام دارفا ۲

 هلوصح ندتلود ةيداع تانشت هبش هراصحا ء راصحا دوخایو ندنبانم تاضارقتسا

 دوخایو یتراب ففح كتکلع دارفا لرکو كجهدبا دفتسم یلود كرک « تادراو نلک

 هنئام یاعوضوم نوناق ء ردق هنناعرفت هفاک قجهلوا مزلتسم یتفلکمو ررض دیازت

 . رلیاص ندهماظن تاعوضوم لئاسم نالاق هدنجراخ كرلنو و . رولوا لخاد

 کړو قرهملوا دنتسم هصوصخت نوناق « یئوناق هبساحم ریارب هللا یماسا نوناق
 تبنوناق باستک ۱ كلذك كراضارقتساو هدکلیوسهلا حرص ناسل ینکجهبهلیدا تیابج
 هجرب | هنتباج هراوکریو یخد ینوناق هجدوب نالا هسه . ردهدکلا صا عا

 نددارفا « هبلع ءا . رلبا ع هدعاسم هنقوس كنسهرادا رلراصحا « اطعا تسوذأم

 ع ورشم « هلعاتجا كرلنوناق قوجرب یک ...ینوناق ضارقتسا « یوناق ج رخ «کرو
 هنسلحم تلم كنرادجات تاذ . ردهدقلوا لخاد هبهزخ « كرهع ندلاناقر ینوناقو

 ضارقتسا قرءاب ماظن هدایوب « هنسلا لصحو ذخاو عضو یو « كرهمر و ربخ

 . ردقوب ناکما هسا عمح لامو دقع

 نوجا تادراو هدهو فرصم ه . ردقو ماظن نالوا یوئاق هدلام ةحاس ۴

 ءدم ماظن « هلیا رخآ ریبعت . نمهلیدیا عضو ماظن قرهلوا دتسم هبینوناق ساسارب
 « هک ردلطا ررق هموع تاساسا ضمب هليا نوناقرب « الوا ؛ رلآ ندنوناق ییدوجو

 ؛ردقو ارجا « هجنلواوب ؛ نوسلوا حب ع وضوم یلاصبا هتاحو یمارجا كلتاساساوا

 كمربتک هدوجو همانماظن راد ههلئسمر, « هحنا لکشت هنارجا فئاظو « یی

 تالکشت « یتح . زامهلوا هماظن هلام لئاسم ناملوروق هلبا نوناقرب یماسا . ردلحتسم

 هبیرادجات هداراونلیربتک هدوجو هجرتاود « ًاضعب ؛ رددنتسمهنوناقرب هناذ دحیف هلس
 دعاوق نينا قفاوت الصا «یقوقح رضا جاتحا راهمانتاملعت نالوا شماعا نارتقا

 نلیربتک هدوجو هدنلاح همانماظن « طقف . ردبا اضتقا قلوا همانماظن رلنو . ردهماظن

 نوناق ؛ ردیللآ ندنوناقر یتوقعبنم لاحهمهب هدهماظن ماکحا نانلوب مجار هنالبکشتو
 عجار هنالکشت هل راود ؟ یمنههلب تک هدوج و لک تاماظن « هسیا قو چسه



 یسهعوم یسهتلوآ اف قوةح 8 ۷۲

 ۲۳ دو اه او دروم تیودامو تارک یو هنساسا نوناق یرهوا

 هبه زك اود هیلبکشت تاماظن « نوجما ییدلیدیا قیدصت یردوجوم اساسا كقحرب
 یی هلتسانم یوناق کر ور, یی هدنجراخ كنوا « طقف . یلیبهاساب قرهلوا صوصخم

 هدیایوب ‹ هسیا رولوا لصاح موزا هنایکشت هبلیصحتو هعیزوت « هیریرحت تابه ماطر

 همان تحارص هدنوناق دوخایو یللواشل مج راطخ ضعب راد هبهماکشت تاساسا ًانوناق

 هلا تا . ردى رب و تم وذام نوت تا ماظن راد هبهصخش تالکشت هلا

 . نیسلیب هلیدیا سیسأت هلیا ماظن هدهیاس وا عرف « هک یللوروق ًانوناق ساسا

 قرهلوا حرص كب یخد هليا یریصت « تاماظن قلعتم هنسهئارجا روص كنناوق »

 نالوب ندهینوناق تاعوضوم هجتهامو نالوا شمام دیا عضو ینوناق « یک ینیدلیتالک |

 ِ ردزناح رغ نوسلوا هسیا رولوا ارت هی ضو « ماظن » هدنقح لئاسم

 هدلا « ینعی . زامهلوا قسطتو بیرت هنفالخ هدوجوم نیئاوق هماظن ماکحا ۽

 هننامم هینوناق تاعوضوم رتسیا « لئاسم یرلکدتیا ثحم ع وضوم « نیناوق هفاک نانلوب

 كناماظن « نونولو راح یتهام كجهرک هجا همانماظنرب رتسیا « نوسلوا لخاد

 مظننو لح هحارص كنوناقرب . رارديا دیدحت یمظنت ةياغ دح کج هلسب هلوا لصاو
 .ردلکد هدنتبحالص كملیب هديا لح رارکتب قرهلوا فلاخ اکوا ماظنر, «ینهلثسم ییدلبا

 دع نکی م ناک یراتهج فلاخم هبهبنوناق ماکحا ًاحور كرکو "الکش كرك كناماظن
 هدنسهسیاقم لای رار ر كنهدارا ییاو ینیدلوایوق اهد هلتسن هماظن كنوناق .رونولوا

 رخؤم رتسیا « هماظن تفااخ یهداروب . ردیمدب یکیدلبا باجما یجیجرت كنتهج نوناق
 . ردنکد هدتهام كجهدیا دو دیدحت دوخاب اغلا ینوناق مکح « نوسلوا هليا خم راترب

 . زامالوا رطاخ دراو یروصت هماظن ماکحا دض هناباط ناباط هنمکح كرلنوناق

 «یبش نالساب افلتژم ندنفرطیملعتلمو یرادجات تاذ «تموکح هوا :یمانعم كنود
 کما خسف ندیلقاص هحمرادجات تاذو تموکح «قرهلوا یربخ كنلم سلحم هرخالا
 «زامالیزوب هللا توقکیا یثنالیپاب هلا توق چوا .ردنرابعندنسملشیلا هغقارب زسمکح

 ندنقرف ریسفو داهتجا رب یندیم . ییلیبلب ر دلاق هليا نوناقرب رکید قحا هینوناق ماکحا
 هلکش و هه ظ ماکحا یهدن رلهدام ضعبو یحور كنوناقو نایالشاب هدزوا قلوا ترابع

 نالوا زسناکما ینبلأت رک « فلاخ وب نلیروک ییدتبا روهظ هدنسرا همماظن ماکحا با



 ۵۸۳ &> هہاام تادارا و تاماظن

 نلیدوک ناکما هنفلأت ندنفرط راسانهقوقح لربع رک دوخ او نوسلوا هدنلکش فلاخترب
 دودح ماظن « هکنوح ؛ رلیا مازلتسا ینکلزرسکح كنهمانماظن « نوسنلو هدلکشرپ

 ۲ ردشمک یهرتاد ینیدل وا

 دوجوم ًاناذ هدنوناقریو کید دیا عضو ماظن /تفالخیماک>ا هدوجوم نیناوق -- ه
 نناوق لرکوهلبا یاسا نوناق كرک «یکی ج هلبدیا ذاخما هیماظن تاعوضوم ماکحا نالوا
 قحا ؛ نهیدبا قیطتو مظنت همانهاظن هدنلخاد راویاد عونم نالوا ناعم هلی ا

 هشاب یلشاب لئاسم نالوا ندهبنوناق تاعوضوم هدنریثات تح هساس باسا ضعل

 كل دیبا تعباتم هحتکلم هنماکحاو رونولوإ شمل ديا قطتو شل راقح هدنلاح همانماظن

 قلوا زاح ینمکح نوناف ةبهام « تاماظن عونوب « هيا رولوا شا قلا دعا

 . رلیدیا قسطتو رلاق هدنلاح همانماظن "الکش « هرزوا

 دز تانک ریو رب اصر .هنتسهشرص تعونع كاا سا نواف له ل
 هندسف كنهنارجا تموکح نمت كنسهبنوناق تاعوضوم راو تاماتتتسا هلبا یتبست
 مظنت همانماظن «یئارجا هوق « هدریریو تینوذأم هلبا هینوناق دام ریو ربقارب "ةحارص
 قل وایسهمانتتسا هیلعف لاثما كن هقوقح تایرظن «تاماظن ع ونوب «هسیا رالشاب هنقطت و

 . اراولوا یعرم هدنلاح هیانهاطا هاتف تا یهینوناق تیهام « هرزوا

 «هدااح ینیدلوا كلام هنقح قدضتو دیدح هلسهعسا وقوقح ینیداوا راح یلم سلح

 ردتقم همظنتو میرشتو لها اهد ندنسیدنک كتهنارحا ووو رلبا تغارف ندنقحو

 ؟ردنکع كعدهت اکو « هسیا رقارب ههمارجا وق هحارص ینقحو ردبا لوق ینقیدلوا

 ۱ : ردم زال كعد هع رمش هرودر ناسا اکوب ندن رظن طو قوقح

 نوکوب . ردکلام هلاثما عجار هتهج یجنکیا كرکو هتهج یجرب ك رکی کلم یلنانع

 اکوب « هکولاح . ردقوب نوناق یلامنک ندیم سلجم « ادعام ندنوناق پوا ییا هدزلا

 عاونا «هلیایسافیتسا كنه راسو مسرو جرخ «کررو یلکجو" «یلکویوب یللا قرق لباقم
 . ردراو یراهمانناملعت «؟یراهمانماظن هحهداس كفراصم نالوا دوحوم یمهفلتم

 یالکو و تلم i 6 دا قسطت قرەلوا راح یتتبهام نوناق نأآلا راهمانماظن و و

 ۲ 6۱۳۲۵] .ردهدکمالوروک یثرب چه هدنقوف یداعلاح هداروبو .دقع ولوا لمح هجتلم
 [ تعجاصم ههصوصخم داوم یهدنراهجدوب
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 مکح یارجا زمسهراج كناملعت و تاماظن هدنلخاد هعونم دودح زمساسا نوناق

 لمعلاروتسد مولا : هدام یجنکیا زوب « هکردنوجما ینیدلوا شالا فثک نداوا ینکج هدیا
 ابو لیدعت هليا تاماظنو نبناوق قجهئلوا عضو هدورلیا تاداعو لماعتو تاماظن نانلوب

 . روسد «ردقح هلوا ارجالایع ص « «ثدع ولوا اغلا

 « هدهمانماظن رب ماکحا قوج رب نالوا قجهبمهلوا ندهبماظن تاعوضوم « یی

 یم دیا تیاعر اکوا « هسیا ندنلسف تداعو لماعت هجهداس یتح « هسیا هدهمانناملعت

 ۱۳ و ممد رر و کل یاهقم نوناف سرور
 تمرحو تىعص وب «نکل ؛ رولولوا تمرح هدەتداع « ریل وط ربتعم همانناملعت « رولوا

 ۳ ا دا ها ی كامال ۰ رذا باجا یلدا راک یکع 4
 «یأماظن» كنهرقف كليا ؛روسریدنوشودیزب یبئرت زرط كنهدام جنکیاز و ؛ردتراع

 لا «.. تاماظن » هدنلباقم یسهلک «یناداع» كليا «نناوق یک هدنلب اقم

 تاداعو لماعت « قرهلوا زناح ینتهام نوناق مکح هقلاس تاماظن « كعد « شملیاللوق

 . ردکج هل هلوط ریتم هرزوا قلوا هدنتهام همانماظن ید

 قرهنلوب هدهدضم تاشقانم و تارک اذم ضعب هدنفارطا هلئسم و تلود یاروث

 : ردشلا لوف ساسارب هلیوش

 «همانماظن نیلیا قیسنتو مظنت یلئاسم نالوا ندهینوناق تاعوضوم هلبرابتعا یتیهام »

 «. ردقوب یتمها كناونعو مسا . ردزاح یتوقو مکح نوناق لا همانرارق « همانتاملعت

 . ردنوناق لا .. یمهمانرارق كالما «یسهفرعت جرخ لاقتناو غارف «راشعا «عتع « كد

 نالوا زنا یهیماظن تیهامو هینوناق تیهام هدزوا تیفصن یسهیوتحم ماکحا كلذک
 ینیدقارب قرهلوا مامان كنضام . رلیدیا دع نوناق قیرف الب « هعدق تاعیرشت »

 هحل .دویدا اضتقا كما دع .۷ هیروحماب هدرضاح نامز یهماظنو هینوناق تالوصح
 . ردراو یتمها كوو تباغ كساسا و « هیراتعا

 لئاسم ینوناق « هدلاح ییدلیدبا دای «ماننایلعت  همانماظنو نالوا شملیپاب هدضام

 همانماظنرب «نوجا یرلقدلوا هدنتیهام نوناق ءآرظن هرارقو, ییهعدقتایظنت ندیا میظنت

 «یسهفرعت یسهمانرارق جرخ «یسهمانناهلدت مانغا . ردلکد لباق كما لیدعتو خسف هليا

 یسیدنکیرابکی هنیرلرب كارانوب هنارجا تموکح « نوجما کیدلیند یبهمانماظن راشعا
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 «هسلیر و رادتقاو تیوذُأم هتموکح « نالوا حالصاو لیدعتقبال هحتهجره . زامهیوق
 قیاسلافاک كنهعدق تایلمتو تاماظنوب نانلوب نکم یا بیرت یرابیا اهد یدمش
 دع قفاومو ییفوط ردقه یدقنت كرارقو نلیدیا نظ یک كجهرو تبسس هتسلاق
 كن لام تایح تکلم هلیا هلام تامیرشت مدقراک هدكنیلم سلم < هسیا رونولوا
 كماملا طارفا هددقنت « طقف . ردنکم كدبا تربح ردقوا هنسلاق یحربس هدنفوس
 كننساسا نوناق « هسلیریو خسفو لیدعت قح دودحمربغ هبهشارجا تم وکح . ردمزال

 ةحارس ندهبنوناق ماوم کیدربتک هدوجو هدنصوصخ یعاقا فرصم « یضو کریو

 هدنحا هنس ییا رب كنا رش یسا < ءرکص . یدیا زامالوا نکم هنب قملتروق هدللام
 راضحا نیناوق هدلکش ییدتسیا هلرضاح جابتحا هنر و یم دیا تسوا تلا ندلا رب

 «ءرکص ندکدلل یا هطاحا هحا یسهبموم ته كتهلام تائداح .ردلکد یالوق یسعلوا
 هلوصح هدناف مظع ندرانوب هدهسلییایو هدقمامالسای یرانوناق فرصو ی روا یک
 < دراربد یناتتسا عونوب « هسریذل هچش هلا هحش یا . ردءدکلوروت ییدمهلک

 مزالكعد «ردقوب روذح كوبوب كب «هدنسشدبا لوبق ًاتقوم قرهلوا فلاخم هنایرظنواو

 .روییدیا باجما كال دیا تقد بلج هدنقح یفیدملوا یلاخ ندرلر وذح كلاح وب «هفامعمو روسلک

 نالوا دناع هنسلوا شلردا عسوت هنهلتموکح ندنفررطیسلحم تلم هلروز كامیظنت هحاس

 .ردهدکمریتکهدوجو هلئسمر, قجهبملیتونوا «نکیا رونولوا تحب ندرانوناق تهج یحنکیا
 رامکح یعومغو ناست یالصفت قلعتم هنسهعرف تاقسطت كرانوناق تاماظن : هصالخ

 یر ا ضەديا لمح كوب هسرزوا صخش هو لام هب نکل « ردا رادصا

 .زالریدترآ تبسن دوجوم « زدیا ثادحا کریو هلبا ماظن . ضمهریتک هدوجو ندیکی
 ینوناق . نمهلیدیا ارجاو قىطت كلذک تاسترت رکید هدمکحو ؛ زامالنوق یلام یازج

 دوخایو رارکت هدامرب حرصم هدنوناق ؛- ردلوقعمربغ یضو ماظن راد هعوضوم نابلوا
 ینخیدمهپای كنوناق م ندک هلبا یکنها كنوناق : ماظن . زامالوا هلبا ماظن كملديا لیدعت

 تکاس ؛ رددعاوق ندیا بیترتو قیسف یرلیش یفیدقارب كارهبتسیا قمی « لکد ناپا
 « یغلقوب كنوناق ؛ ردیا حاضیا ماظن یوناق نالوا مہم < ریدلیوس ماظن ینوناق نالوا

 هنیرب كنوناق ىح هبا یروهظ كيهداعلاقوف باسا ضب « نمردتنا سح یناصقن
 . ردماظن نالوا لمکم یواو ما



 یسهعومب یسهتا وک اف قوتح وچ ۸٩

 < هدهسیا رل قرهلوا یعطق كب ی دودح ماظن هدنلام کا «هروک هناحاضیاوب

 راجایرظن هدیسکع كلوب .ربااق رطضم کما زواج ییدح ءهلاسیالوط رابس یرورض

 یهلام لئاسم نالوا رتاح یتیهام ینارجا کا نوناق . ردهدکلدیا اعدا قح ندنفررط

 «ردنوناق هلیراتعا یلکش فرص وناق هجدو نالی یونس ءالثم .ردهدقل اهن هحاس

 نالوا تدابع ندننالپ تکرح رب عجار هلاقتسا هجهداسو دناع هبهنارجا تموکح

 ضعا «لرهممنلک.د كنايرظن قوقح « یشدیا لاخدا هام هعوناق تاعوضوم كيهجدوت

 جاتحا ددش يیدتیا سح كنسلحم تلمو ء كللديا دانس هنسهلع كاسا یمایس

 مثاطر, رکید قجهلوا سقم کوب هدلام هحاس .ردا اضتقا قعولوا دع طوب هیهبقا رم

 رک تم رسول ید هز واع لاتما

 : ممكن يلام تاماظن

 یمهعوم تشه ادعاوو یوتح ینسهدارا كرادجانو تموکح تاه «یلام ماظنره

 : ردیا دیلوت ی رک و هحش وس « هاب راتعا قلوا

 . ردهباعرو قتطتلاتحاو هلام تاماطل - ۱

 را داد .داروا ۶ هسیا قو رار یسهدارا كتامو تلود هدر

 یوا یرادجات هدارا « هسیا تک اس هلم دارا هدر ؛ رولو معاق هنماقم «یلم راتخا»

 یرادجات ناسا « یاضیاو مایا “لازا كن هبلم دارا مو قلعم كلذک ؟ردرسفمو نیم

 .ردیا باجما قنوا عاطم ید ماظن مکح «یک نوناق مکح «هدلاحوب .ریلیدیا نیت ها

 فالخ .راردهدنتیروبم كمتا تکرح قفوت هیهبماظن ماکحا هلام نیرومآ. « الوا
 . رولوا تلوئسم بج وم ا ماظن

 تعاطا ؟راردهدندارطضا تصبن هدعاوت نلیدیا عضو هلیا هبماظن ماکحا دارفا ءاینات

 .رونولوا قسطتو ببر هسازج ماکحا دوجوم نوناق هجورب هدنقح رانمرتسوک تیاعرو

 ماکحا نالوا رداص هدنلونو نیا ضص تریافم "الکشو ًاحور هنوناقرب « الا
 ندمکحو دیقتت راحود هجمرادا ا هدهنو هبلدع کاخ هن «قرهنلوب هلسو رب «هماظن

 هلسیالوط تریاغم هنوناقرب .رلبا اضتفا قملوا تکرحقففوت هننایوتحم «کلب ؛زلادیا طاقسا

 لماکیاضف ًاضعب یتحو تبع مدع هنماکحا تاماظن «یالوط ندهرئاس باسا دوخایو

pleine juridictionمکحرب قج هلوامعاق هنهاقم ءادعام ندک دلیدا خسف ماظن مکح قر هلی  
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 اتسم لاوحا و ؛ ردجراخ ندزمثحم عبطلاب یتفک یخسف هج هداس د هخایو یماطعا

 . ردیا باجحما قلوا عاطم هلتم و هلام تاماظن ء هرزوا قلوا

 دع نوناق یرلتهام « هدلاح ینیدلوا همانماظن یرامسا « هکردقوب موزل هراطخا

 رهمانرارق نالوا هدننکح نونا دوخایو « یاماظن کرو ساد نالوا لا

 راح الصا یتیهام كج هل هلیدیا خسف هجهبراداو هلدع احم « تاداع هلیا رلهفرعتو

 صوم نوناق یلام « هدنرافلاخح هللا هصوصخو هموم نیناوق یلدم دوجرم 4 ردلکد

 لوټ یرلفدنلوب هدتهام كجهدیا دس یهموج ماکحا لرلتوب « هاسسالوط یرالوا

 . رولوا یرورض كل دیا

 .ردتلوئسم بجوم هجدارفا كرکو هر وماما كرك یلالخا كنهلام تاماظن -- ۲
 ثاعبنا ندنسلوا یراهیدیأت هدام هوق یرللوا ارجالایعیم كناماظن مومعااییع

 هرلذدیا كلزمتیاعر هبهینوناق ماکحا « هکردنوحما ینیدلا ندنوناق ییراتوق تاماظن . ردیا

 .ریلسای هدهراندیا كلزرشاعر هبهلام تاماظن «ءرلازج نالماپ

 نایروک یناعاص مدع هیهماظن و هینوناق ماکحا هدنرانوناق نرومأم كتکلم ره

 کرو ےک شنا شا نیست ینازاحم E لنع « شاعه مطق ) كرلر ومام

 یددل وا راحود كرلندبا الرمشاعر هیاماظن (هدام ۲۵۵ هدر ) هدنوناق ازجو هدنراتوناق

 : ردهدكمل دیا حرصت ازج

 یشداق هیوتنلراپ هدكتموکح «ینالوئسم یلام یثراق هدارفا كتلود «تاماظن س ۳
 كلام هتیهام ینوناق - یمیرشت هش یتح مظنت . ریا مازاتساو راضحا یتیاوئسم یسایس

 یثداق هتلود « نوا یادو هدنمکح نواف ءهدهسلا ندنوناق یوقو هسنلوا دع

 < مظنت . ردراو ناکماو غاسم هنساوعدو تیاکش كدارفا یالوط ندهبمیظنت تاییئرت

 هتلود « حات کیدتبا مازاتسا نوجا ییدلک هعوقو هنمان تلود دقعو و ردیرادا دقعرب

 یذافناو لوق تروصو یتبعومسم هجرد كتياکش ؛ریریو تبیبس هنهجوت هلام تیلوئسم
 ار رت دنا م رب طور هتک ل تاعاظ قو ی

  ودهدکطدیا لوق هاتموم ییدنولوب ناکما حار هلو ناسا ےک

 هدنسو# راق وتنلراپ یهنارجا تموکح : هجش رکید ییدوتک هلوصح كناماظن

 . ردسم رو تبسس هغملق لوئسم اک



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح و ۸

 لئاسم ییدتا دع زستمها اینک ا وتنلراپ « هلهج و ینبداوا شمانلیوس هدهعوا

 مبا هدیدج دقرب نوکرهو نالوا دعتسم هکمرتسوک تالوحت عیرس ؛ زالا نینقن
 ةحاس هاك ًاضعب « ريقار همیظنت ةحاس "ةحارص هاك ییئاسم نديا باجما یلریدلو

 . رولوا شملا هلاوح هبهیئارجا ٌةوق ًانمض قراراقیچ ندنینقت
 كن هللم دارا ًاضعیو ندنکج هل هیالشاب هکمر.دنلتمها یلئاسم زستبمها نامز «هکوبلاح

 نالسایو ییدلک هلوصح كراروذح قوحر_ «هلس. یسلقارپ مس و تراس مارتلالاب

 «ندنکج هلی هلیروک ینیدلوا شم دیا نیبمآ رلتماقتسا ضعب فلاخهنوناقحور هدرهمانماظن

 هات را تفوذاعو كل دا هساعم هرصهرا راستش نالماپ هدم هحاتس هج ونواب
 عالم رعهنجشا ققح مظتو کا ريج ضعب هج هسارجا وق هدنفوف تحالصو

 . ردا باحا قملتوط لوئسم تم < هسیا شلدا لاغدا راساسا نوناق راغمو

 دیقنت رب هجوتم هراظنو « ردتلوئسم رب یسابس عبطلاب یتلوئسم یهداروب كتموکح
 . ردیساس موو

 تموکح یغیدلوا قباطم هنلکشو حور هسسؤم نیناوق كنهعوضوم تاماظن هداروب

 . ردیا باجما یسشیلاح هیهربت یردنک هدزرطواو یسعا تابثا كيهارجا

 : یملم طوقم كن لام تاماظن
 كيهلام تاماظن هليا ضو كنوناق رب كلام هنایوتح ریاغم هیهمماظن ماکحا -- ۱

 . رولوا طقاس یمکح

 هدنوناق رر قلعتم هیهساحم ایو هفرصم هليا یوناق یکریورب نلیدیا عضو یی ًاضعب
 كنهماظنو هنوناق ماکحا نالوا ریاغم هنماکحا كرضاح نوناقو عوضوم ردق هبیدمیش

 ماکحا كلام ماظنر, « هلتروصوب . ریایدیا نایب ةحارص هدهدامر, یفیدلوا خ وسفم
 ۰ رد كم د شک دنا حسف قرهلوا یسط كب یسهداضتم

 عضو یسهلح « ردخ وسفم هماظن ماکحا نالوا عوضوم ردق هیدمش « ات

 ءرلاروا «هسیاراو داضت هدهرتره ؛ردداضتم هلباماظن هنوناق ماکحا اساسا ءطقف ؛ زلبدیا
 یرانوناق کر وکی « اینک ۱ « طقف ؛ ریلیدیا دع خسفنم یمکح همانماظن قرهلوا لماش

 «ندننج هلبای ید تاماظن یکی دن هرانوا «هدلاحکیداب ریتک هدوجو هلیا تالیدمت مظع

 ًامکحو كورتم الم همانماظن نالوا خوسفم هلبا داضت هنوناقرب یرلهدام ضوب هلبو#
 .ردراو یرللاثم قوحرب كيوب هدر . رولوا خسفنم نوتسب
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 . ریلیدیا طاقسا ندمکح یدوجوم هليا ینالعاو مظنت كنهمانماظنرب کی ۴

 ندعدق ماظن ید دیدج ماظن «یک ینیدلوا یداب هماظن خسفو یوق ندماظن نوناق

 یتساسا یتیخ وسفم "الماک كقبتع ماظن رکا ماظن کی . رونولوا دع یداب هخسفو یوق
 زالوا دوجوم دیق ر هلیو . ردکعد طقاس ندمکح امام همانماظن ء هسیا روسدبا لوق

 ا كملسع 6 رددوح وم حیف نرعا ما لو یاس
 مزالقلوالعو جاحتحا رادم عدق ماظن « هجنولوا لصاح اضتقاو موزا ًاضعب « هدلاحوب

 یسمالبدیا دع خوسفم نوتسب ًامکحو كورتم الع كعدق ماظن اساسا « هفامعم . ربلک
 . ردبا باجحما كمك لواب لوا یسالوا یراطللخ هنمکح « هایراتعا راتهج هقشابو

 هلساضفا كيامز «نوحاینیدلوا صوصحم هنامزر, تقوم هلام تاماظن ضعب - ۳

 رنا اا یلوا طفاس یب

 نالوا تحالص زا «هلسیالوط هراس باساو یس كدتریافم هنوناقر ۽
 «هسیارواوایلاعقبدصترهظم رارقوبو ریلیرو رارقو مکحهخاسفلا كنهمانماظن هج رتاود

 . رولوا طقاس ندمکح یلام ماظن

 : تاماظت بیر هدر « یرمصانعر ےس تیم زمص

 هبکیا هرزوا قلوا یریآ هقداوا ندنراربرب یک تاماظن مومملا ىلع « هلام تاماظن

 : رلسهاب را

 نانلوارادصاندفرط یرادج ال تاذ «هحنج وم ی-هصوصح ماکحا كيوناقر -- ۱

 ییا دانتسا هیهنوناق تحارص « هکردیتاماظن هموحم ۀرادا دوخایو همظنت تادارا
 یتحو هدکل دا دع كکو هجرلسانشف وقح یاصرو توق « یتههاو مو زا « هاب راتعا

 .ردهدقع ولوا اعدا هح راضعب «هلب یغیدلوا مماق هنماقم نوناق

 «آدنتسم هنساسامظنت قح یعومم «هنیرزوا ینبشت یدنکكنیرادجات تاذ ۴
 . رد « هیداع تاماظن دوخایو هرادا تادارا» نالوا رادصا هلتفصیسر هئارجا هوقو

 6 تاماطل » ندا روهط 6 هرو ون سکس ثحم ندشدوحوم هدهوا

 خسفو بالر هدایز لا قلی ری و یهسیا ریای ربا هب کیا هابرابتعا تدعو تىما هجردو «توق

 هلرامک هدنلامعتساو قوس كنهمظنت تحالص « هبلع ءانن ؛ رونوروک هدنسهلسم تاماظن

 . ردا ناجحا قلل ریدشارا ییدلیدیا رپ هدلوهن كياماظن < ییا كلارتشا



 یسهعومب یسهتلوک اف قوتح و

 تاماظن نلک هعوقو ادنتسم ه هرنوناق تحارصر هجهداس یسهمانماظن هموم ءرادا

 .ردشنل | یبهعللاطمو رکف كل « تلود یاروش » هدنبنرت كرانوب ءهدرب 6 زالاق هلفلوا
 هتل ودیاروش قد یا رب ی هبماظنهحمال تموکح «نوسل واهدتهامیراشتساولوء«هلبا رخ آ ریعت

 بودیاقفاوت كننايوتح هیماظن هحال هب«یلمجابتحا»و هب «هینوناق سوم ماکحادو شمریو
 كنل ودیاروش «اعقاو .ردشل |جازمتسایبسق وقح و یفوناق رکف كتل ودیاروشرادهنکیدم |

 اوره را «اروش ناسلکید ین هعلاطم «كلذک نمدی ده یتموکح اساسا ناعلاطم
 اروش « تیاهم . نهرابروق یهوکح نالوا لوئسم ندنناقسطت هلبا هعوضوم تاماظن

 تهامقجن | اروش « هکنوج .ردلکد یندلوئسم رار هلا تعوکحینالوط ندنناداهتجا

 ۱ لات اا ارسلا رك أ ءطق .ردکلات همیراشتسا
 "لج نلیدیا دای یاماظن هموم ةرادا . رولوا یربثأت كوبوب كناروش هدندزوا یتعالمو

 ضب كناروش اب « كدهلیدیا تمباتم هحتموکح "الاتتما هما رب ینوناق هدنقح دعاوق
 < هم ولوا ضوررعم هتاکش نوت رب همانماظن « دوخای ؛ یلیدیا لوق یناعلاطمو تاظحالم

 هدارا رک ذتلاب هدالکو ساحو قمقح با هصقان تسهامرب كج هيدا خسف هجاروش

 كل دا رشت « نیزسسققلا یسهقفاوم هعلاط. كناروش « كارهلدبا لاصحتسا یرا دجات

 صا كنوناق ؛ ربا هبیرک نوتتسب هڪ راظن هلام همانماظن « دوخاب ؛ یلاق هدشروح

 . زامالو دوج و همانماظن ینیدنلوب هدشروحم كلعا دانتسا كنهسوناق تاقسطتو ییدتبا

 لوق هعلاطلادعب هحتلود یاروشو نانلرضاح یناساسا هحتموکح : یر یماعونوا تیاهن

 .ردلمتا نارتقا هبیرادجات دارا لاحهمهب نوجا كلك هنلاح ماظن ءدعارق "هلح نلیدیا
 همانماظن تقوم « هسیا زالوا رداص ء نوسلوا هسیا رولوا یالوط ندهن یرادجات هدارا

 هدنتحم ناکما كل دبا قسطت هدنلکش « همانناملعت » هبماظن داوم قع دوخایو كعا قسطت

 . ردلکد

 هب ینوناق حرص صا «نوجما كمليهلوا لخاد هننام یاماظن همومع ُهرادا «هدلاح یه

 هرکص « كتموکح همانماظن نالوا هلاوح هنلود یاروشو ترت هحتموکح «ادتسم
 كس رادح ا تاذ ؟ردهدش روح قلا ی اماطنا ضع كنرادجات دارا تیامو كيار وش

 یاروش هبیرک . ردهدنتح ناکما یسعا لیدعت « یساللا لوبق یهماظن تارقف ضمب

 .ریلیهمروک هدموزل یرادجات تاذ کوب « یک ییدلببهریدتیا هداما هسیا رتسیا هلود



 ۵٩۹۱ هلام تادارا و تاماظن

 « یسلام ماظن هموم ةرادا » نک هليا ماظتنا نددک یمسریه هدنروص و لکش یبط
 « طقف . زمدا دع هدنمکح نوناق « زالوا نوناق ؛ ردیا باستک ۱ تنهام ینوناق اوت

 : زربلسادالک | هلیوش یاو رازاق تها لوس اهد « ًارظن هبهیداع تاماظن
 یمهعلاط. هس كتل ود یاروش « نکیا یلیدیا اغلا یسلام ماظن هموع ةرادا - ۱
 هع تاتا نفت قلم همانماظن شا 6 تموعح «زیمی» ربا باخآ ی

 E هرادا . ربلآ قاموا کف شنار وشتام زا و سیا ها عا و

 هاسهلح < ردشملا یتقفاومو هعلاطم كتلود یاروش « نکیا رونولوا رمشن یراهءانماظن

 بقعت یلوصا وب اباد هدهقاعتمو هممتم تالیدعت « یک ییدلیدیا نالعا « قرهلینالشاپ

 جز ام رب دهنک د هارو  یرعهدافاو .زب سلب رک هدوح و« وا

 هرادا « كعد :نمهلیدیا طاقسا ندمکح هللا ماظنر یداع « یماظن هموم رادار »
 « ۰ رالغاب یک نوناق هدنن ااا یتموکح یاماظن هموع

 تعحاس نالوا عفاو هدنقح یسهمانماظن هو هرادار 6 تلود یاروش ۲

 كنهمانماظنو ارجا هرک اذم-هدهسلبدیا تفک "هلاوح هلهجو یلوصا - هنیرزوا هساکتا

 تلود یاروش یمهمانماظن هموم ٌهرادا « هکنوح . نمهدیا اطعا رارقرب رتادتم هتخسف

 تاذو هسارجا تموکحینعی ترادصو تراظنر, قفتلاام فک «ءدلاح یفیدلوالخاد ید

 درو هلسس دامجا لدس روش . ردلوصحم « كوف یصخش»ج وا یک یرادجات

 رارقر «لرهلک هتکر ح تاذلاب « هاسسالوط ا كنهدیدح نناوق ضعب نلیدبا عضو

 . رلاق هدنتیر وح راظتنا هنعوقو تبشترب ندنفرط یسهدناع تداظن هکاب . نعهدیا اطعا

 نلوروک کیدک نداروش « ىح .ردقو موزا هطاتحا «نرجا هیداع تاماظن «هکوبلاح
 اطعا یرارف « خسف » تلود یاروش هدنرلضب كيهبرغ كلام نوجا هیداع تاماظن

 هو ةرادا ءطتف .ریلسهدیا موکح الام هلقوس یسهیداع ةمظنت دوقع یلودو ردیا
 وب « ندنغیدلوا شمراو ههجرد كجهدیا باستک ۱ تهامرپ ینوناق ناه ناه یاماظن

 نیمضت هلبا افلاو خسف كرك ء نوجا لماک یاضق كرك یسوباق هیاکتشا تعجا رع هدباپ

 . رددودسم نوجا نایزو ررض

 هدهصوصخ لاوحا ضعب هنسیر هبنارجا هوق ندنفرط یرللکو تام « لاح و

 ندنوب « هتشيا . ردلوصحم كنهمظنت تبحالص عساو نلیدیا شو تبنما نایرتسوک



 یسهعوم یسهتلوک اف نونف 9م ۲

 هداروب «نکنوج ؟ ردنوناقرب هناذ دح یف یرادا ماظن ره « نفاوم ضعب نالآ تراسج

 رانو 6 .راروسد « رددوج وم درحمو یعومع دتع « یب رشت دقع « هدایز ندیرادا دقع

 . ردللوا هلیوا هدهدنقحیراماظن همو ۶ ُهرادا ء یکینیدلوا هشناکتشا تمجایم هدنملع

 ییض وطاماع نوحا هلدع 1 ام «هدهسیا ی رو هدنقح تلود یاروش مکح كوصو

 دع هدنلاحو توق نوناق یاماظن هموم ءرادا « نوساوا هسرولوا « ءیلصاح . ردلکد

 . ردلمالوا دع كلام هننوق یاماظن هموم هرادا هدهیداع تاماظن « كلذک . نمهليديا

 مکح ؛ ضهکید ینهکح كماظن رب نالوا نیبتم یتینوناق ربغ هلدع کام ٣
 قسطتلماک یاضتو اغلاو خسف یاماظن و اطعا هدنېلع یسهحرص ٌءدافاكناماظن یرارف و

 .نوسنولوب یداع ماظن رتسیا «نوسلوا یاظن هموم ٌءرادا رتسیا همانماظن . رلبا ارجاو

 یر یه ندهدوجوم نیناوق کاح « هلسب هسلوا رباغم هتماکحا یساسا نوناق « هکوبلاح

 هدعاسم هقشحمو شیتفن ینتنوناق كناماظن . درو كما لمع هحنجومو هغملا قد رظن
 ۱۳۳ دا یار ی هلوا دع فلاح اماه ظن اوف سقت كما

 < طقف .ردشمات یو هدهموگ تروص هک اح اساسا تحالصو . ردنرابع ندنساطعا
 عونوب «هلیساما هبرورض لاوحا مقاطرب هحک اعو هدکل ریو شیتفآ قح هک اع ضعب

 زارحا ینتهام نوناق یراهمانماظن هموم ةرادا . ردهدکماملنکح ندنساطعا كرلرارق

 . یدیا زامالوا ناکما الصا 6و « یدیا هسا

 كنسوک ریو تافقسم هدنجا هلام نیناوق نلک هدوجو تطو رمشلادعب هدهنامع كلام

 مظنت همانماظن ر یرظان هبلام هدنقح یی تروص كيوناق وشا : هدنسهدام ىج ۷

 ها رجآ عف ومیهاث دای بالج ٌهبنس دارد <« . کم ندقدنوا ققد هحتلود یاروش «كردبا

 یاروش یمههانماظا یوم ر رج و یرتفد اب 1 نالیایو هنخیدامد « ردقج.هل وا عضو

 . ردیا باجاقلوا لخاد هننابم یاماظن همومع هرادا ءآرظن هنغیدلوا شل ربع ندتاود

 . ردندلف و هدیسهمانماظن تا اح ناود

 کرو ۰ رددودعم ندهب داع ةهلکشت تاماظن همانماظن نالساب هدنفح یراشتفم هلام

 3 هیط و رشم ادب فسأتا|عمدنع لا وما لیصحت و هني رانوناق

 ردهدکاعاینسط ریتک هد وجو تاماظن هلسلس ر, ینوناق هم ومع هساح لوصا لب اقماکو

 یسانجاو لاکشا كفارواوشا .ردمزال ولوا دنتسم «هتثم قاروا هققح "هاهامم یه د
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 هنفینصت كنهتثم قاروا ردق هنوکوب [ ۲٩ هدام ] « رونولوا نیبعت هلا تایلعتو تاماظن

 نمجنا « طقف . ردشمالک هدوجو تاملعتر, رمفم یواو ماظنر, قجهلوا عجار هلتموم

 یرلنویو شما ذاخنا رارارق ددعتم «قربای رلعایجا قوج رب ردق هبیدمش هلام ؛دواشم

 یجن۲ كننوناق هبساح لوصا .ردشمشالقای هبهجرد قجهیوق هلاح تاهلعترب قرهیالبوط
 راس دما کود كا هارو آی مدا د 0

 یهیاسح دعاوق دنا هناماظنوو هدناماظن قج هلییای هدنما نیمأت یتسارجا كنوناقو
 « هرزوا كلا یر یاطعا هدنقح تالیدعت كج هلیر وک موزا هنسارجا هدناملعت نمضتم

 هبساحم تراظن مومعلاب هلا اضعا کیا ندناساح ناوید هلام ءرواشم نمجنا نلک هدوجو

 ةفظو لوح هن.یدنکو ردکم ندنسمو# ريدم هبساح یتراظن هلامو ندنراریدم
 . ردفلکم هليا افا ینهبمظنت هیراضحا

 هنلصح و ققح كنادراو» :رويليلد هدنتهجرب رکید كننوناق هساحم لوصا «كلذک
 یاروشویلکت كنبرظان هلام «تالماعم قلعتم هنسهیدأت هليا اطعاو ققح كفراصمو

 ( ٩۱ هدام ] «.رونولوا نیت هلیا تاماظن كج هیدیا عضو هنس هدارااب هلیایرارق تلود
 راطخا یهدارو ؛ردمجار هنسهتثم قاروا هققح "هلماعم « یمهدام ىح ۷٩ كنوناقینع

 « ذاا طرش ینسهملاطم جازمتسا كلود یاروش نوناق عضاو « یتح ؛ردیمومع اهد

 صوصخابو كامیا قیرفت یتنمز همانماظن هلیاییمز تایاعت تیفکوب .ردمدکم شرصت یوبو
 تلود یاروش » امقاو . ردنوجما كملا بلق هلاح یبهمانماظن هموحع رادا یهمانماظن

 هال یس ولوا مما ًاصیصخت كنسملیباب ماظن «هدهسملیناللوق یسهلج « قرهل آ یرارق
 یهمهفنم تققح و نوناق عضاو < طقف . رلیا مازاتسا ینسهلاوح هاروش هب كي هىماظز

 .روتسیاقعالک | یکیدریو تىما هلام ضعب هکنوو رويدا ا «كرهم روک دناز

 عجار ءرادمتم . ردشمامالیپای یشر ید ءدیابوب ردق هنوکوی فسأتاا عم «نکل
 اطعا هدرانو « كرهلدا سر یراهمانهرعت هساحو شر هدر و همانناماعترب

 هدايزاهدكناساساوب « طقف .ددشدیا جردو عضو تاساسا دفم ضب مجار هنیرلما

 "هلحرب كلام هتهام یماظن « هسیا رولوا قج هل هتقدرظن ییدلوا یبعو یاسح فرص

 .ردیا باحال دیا لوق ینیدلوا شهاملبشیلاج هنیراضحا زونه هی راظن هلام كدعاوق

 نیعت هلا « هصوصخ تاماظن » تانیمأت قجهنواوا بلط ندراساحع « كلذك
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 « هرزوا قلوا فلکم هلض اظو هساح ء هرکص . رولیند [ هدام 4۸ ] « ردکچ هلیدیا

 4 رارولوا بصن ندنفرط یرارظات یدنک یرلریدم هساح یراتراظن هیرحم و هبرح

 . ردقجهنولوا نیست هلبا «مانماظن یسهیارجا روص هدهرمشط كنسهقاص تادهعت وشا

 تافیابت هدنقحیسهنارجاروص كنادهعتو شمام هلیرمتک هنیرپ زونهتاراطخ اون (هدام۲۲)

 .ردشع ولوایمعت و غابت هب هرمشط هچج هداستاساسا ضعل «هدنحراخ رل همان رەت هللا یعات

 تاحارخاو تالاخداو یرتفد دوج وم که دنسادتباهنس «یناباسح كنب راساح تانع

 هصوصخ تاماظنیعاونا كنهتبثم قاروا ؛رونولوا قیقدنو ملظنت هنیرزوا یسهتبثم قاروا

 تاررتمرپ چیه راد هبهینوناق هداموب ء هکولاح [ 6۷ هدام ] . ردقجهنولوا نیصت هلا
 . ردهدکلیدبا روما قوس یک یکیدلیب ندفرط سکیهو ہدکمام ور وک

 هی همن وناق هدامرب هللا «تاقتسطت همانماظنیعومع» نلیدیا صا ندنفرط ینوناق هساحم

 ییدکیحاق رب یددع كناماظن نلیدا بلطوما ًانوناق یل دیا بیرت قرهلوا صوصخ
 < یسلوا شهاماسای هل هرج ر زونه هدیابو ردق هزعامز ندسهبس ۳۳ <« هدلاح

 هنسهیراداو هملعٌهوتمظنت هداروب یعسط ؛ردیا باجشا قلوا دنتسم هیهیدج بایسا ضعب

 ۳ نک م رادهعنام مهم كلا یساعولوب هدمهلام لزاهجرب كلام هدهبفاک جرد

 هجرد ۰ ردرخأت ببس یدج كلا یردوجوم مدع كنءرضحتسم هو رب هکراعیرس

 زکلاب «یلصاح .ربلیدیا لوبققرهلواتقفوم طرش كلبا قلرضاح یراداو یملع هدهفاک

 هدوجویم دم اف لا كشوشت «قشارب زسهدعاقوماظنیاعرف «كردا افتک !هلیاییضونوناق

 «درحهداعلاقوفندفرطر ءنوحا قم ریدلاقندهن روا یش وشت ییهاظو لوب و هدار وب ؛ریریتک

 ندصخشهدفرط رکید «رددوجوم هینوناقماکحا ینعی « رایسنرپ یوتح یدعاوق یوم
 سکه . بلک یرلبا ندنوب شوت هتشيا . ردهدقع ولو هیرادا تادامجانشکد هصخش

 هدناقسطت هلهج و ینبعو یتسمالک اولردرب یخد كانشک ییا. راک | وارد هقشاب یهلئسم

 یحا ےب كنو یتکلع لناع . ردقوب یعاظن هاکدانتسا دلا كجهدیا نیمأت و

 : زرولیبهلیوس هليا تعانقرب یماع « ییالوط ندنغیدلوا شمروک ی راهم

 كن هینوناق داومو ناریدشالرارق یتاعرفت كنهدیدج تاساسا نلیدبا رشت یرلنوناق
 ءهسيانکم یتح « یلمامکک هج رلهنس ًاصطق هبماظن ماکحا نالوا رمسفم ینسهقست روص

 . ردیاع ولوا تمه نيرو بیترتیخد ك همانماظن «ریارب هليا یثالعاو لوقو مظنت كنوناق
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 قماملبتایغوا هراریسفا دشجدشج یحور كنوناق « زامالوا نوناق هکمادام زسهمانماظن
 : ردنرابع ندنوش ریبدت « هساا رول هتسیا

 ءرلهدام نلیروک حیضوت حاتح « یلعولوا بوتر قدهلوا رصتخ تیاغرانوناق س ٩

 . ردیلدیا صا "ةحارص هدنراتهج قوج رب كنوناق یسلیی همانماظن رثاد
 یجهروک بسانم كتهرادا هلبا عارب هجهداس یمظنت همانماظن هدننکل# ییناهع س ۲

 لاح همهم ردق هب هس کیا « هبهنسر . ردلعولوا نیست نامزو تقو ؛ لماماقارب هنامز

 هنیروص یا چ وا ندنقیطآ « هدنجما یسهتس دوخای « یلملتید ردقج هلی یسههانماظن
 .ردلملوف قرهلوا طرش ینالعاو لاکا كنهمانماظن نکد

 : ممدنعاقوس ا هناروربطارفا زار - قرهلوا یصخش « یتح

 كب « قرهلوا همریشآ اینک ۱ ندنرلنوناق هسنجا كلام هدهربخا مایا یرانوناق یلناع

 اما یهقوقح تادرح « طقف ؛ ردیالوف تاغ قلانوناق ؛ رد شعلا هلا تالیدمآ زآ

 ینج هلوا ضورسم « هجشلیدیا قیطت ءزمتکلع مز صوصخابو نیم یبا لآ « هطاحا
 هزاملا یسهمانماظن «نکیا بل! نوناق «نوجحما كلوب «ردح وك كب كنا نیم ینالکشم
 تاق تاق تالکشم « هسازل دیا هجرت رارب هدرلنوا «زم دیا «ءلاطم یناملعت یتحو تاماظن

 هلام نانلآ ینونق هجرلود لاجر و هدکلادبا فداصت هلاحوب هدزب « مکن . راترآ

 الب « لزوک یشیلک « یالبت هموقوا « یازسفوقو اک | قمراو هتنایندل كنرابسنرپ
 سال۱۲2۱ نوح تم لوا نکغندنزو ینوزرا نوو لصح یرهلوزوب یک
 نایرج رب ییورضم نوتسب هدزمتکلم مزب نوناق « هدقعواوا لاها ییردس هننوناق داوم

 «یراضحاو هجرتیخد كياماظن مار هلیا نوناق «یحالع همر دسک كلا كةلانقوب ندرت

 یسارجا تالیدبت « هروک اکوا « هسیا ریلک هدوجو تالیدبت ضع هحلم سلح هدنوناق
 قاي همانماظن هدزب .ردیتسطت هلتعرس هناح كنوناق روک هبیماظن ربهر دوجوم هدلاو

 هطاحا "یاصق « تلاهج اینک ا «هدکلدیا راظتنا هنفجهدالک | رله كناح اماد نوجما

 ینیدمهللوا لاصحتسا هدیدج تقیقحرپ ندرلهداح و همقاو نک هجراهئس « هلسیالوط
 رانولاق قوحرب كل دیا فداصت هنکی ابری زسهمانهاظن كرل رصع عبر ۰ ردهدکلوروک

 هدکل ریدشکد رانوناق « هدلاح ینیدمالسای یمهمانهاظن هعذد قوح «یتح EG نوجا

 . ردهدکعا باجحما ینسملا لکشرب شوشم اهد كنسەلئسم ملظنت لاحوبو
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 :ردوش هدیروذح رب رکید كنسماملیباپ همانماظن هلتعرس ًاسقعت ینوناق هدنتکم یناع

 «ءدقملشبا | اق هراهدعاق ینراق كسکوب « هرکصندکدکر رود ییشت | كليا اینک ا
 مداح اک و و تو اضم < یک یتنالوا هدکشود ااا ندزوک یرلتیمها

 <شمس ًاماع نوناق «رار هللا یسهمانماظن ا «كردبا لد نرومأىو نار دم نالوا

 هلاک او بیئرت هجهداس كل همانماظن هعفدوب « نوجا ینیدملوب هدنکوا زوک شملرضاح

 کوبو هدکماينهتسیا قملیاالشاب ندنلیدعت و لیدبت كنوناق هشیا « هدرب قج هلشیلاج

 ثكیهمانماظن « هبا ان فک هنا راکفاصنا بقعآ رکف ردق كج هلوروک موزا هس ده سه

 تربغ هليا تمرحو تبطوب ص تدش هرلهدعاق ینبع هلهو هلا شت آ هدهفاک ۀجرد هنسر

 . ردهدقماعل وا

 باجحما قمشبلاح قرهعوتوا یوا ؛ ردیماعرب مهم كب یسیژولوقسپو كز.تکلع

 اع كنهنک ام لام « ءدلاح ینیدلوا شملرضاح ًاماع رلهمانماظن ربارب هلبا نوناق . ردنا

 چوک اهد زار نوجا رانک کی قمزوب یوا «هسیا رولوروک ینیداقارب قرهلوا یلوروق

 كفلس ےک ؛ مشکد یمارجا زرط « هدهسیازالوا لئاز هلکلاب نشت قمزو « رولوا

 هلیدعت هحبتن رب قفارتم هلا حالصا و لاکا زارب « یسوزرا قمزوب لاحهمهب یفیدبا
 . رلساراو

 ندهقرا هلتعرس « ءهرکص ندنوا ومایباب رانوناق طسب و رصتخ تیاغ < یلصاح

 یحالصا « هله . ضهدبا نامأت ینیش رب چسه رلنوناق زکلا .ردلط ر دشت راهمانماظن

 لاح همه رانوناق دعتس»* کمربتک كلی هتکلع نوت ینعی «زاح یتهام یدیدحم و

 . ردراللک هتکلع هلبا یرهمانماظن

 رلهمانمافن مییرمس « یوتح یناعرفتو تالصفت ٌةفاک « ءرکص ندرلنوناق طیسب

 هلیوب هققلا یف ندنزوب هبعاتجاو هیرادا بایسسا ضعب تکلم و هسیا كج همهلب ر دشتی

 امهم هدلاح و رلتوناق : ردراو سوکمم ریدنرب قجهلیبای : ه سیا لولعم هلا قلهتسخرپ

 مر, ۰ ردیلع ولوا بیئرت هدزرط رب رادم هلح ینهساسا تاعرفت ةفاک ناهو لصنم نکما
 ن ۳ ددراف تاود قوح رب هدیدهب رحم ندا هصوت یریدن یجنکیا نوجا کم

 تموم هدنتلصفمو تعرس كراهمانماظن « هدنتطاسب كرلنوناق ؛ قد هدتعاقو رکفوب

 تالاغتشا « صقنت كناشقانم ینوناق « هنغیدنلوب تلاوقعم و تسلع هدایز اهد هلبراستعا
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 هنغن دل وا دوح وه هدناف هدنوجا کل مر, هفت تفقکت دو دسر كي هم ظن

 هدنتحت ناکما قوس نسحو قیسنت یمبظنت تیحالص هدنسهاد تعانقوب « طقف ؛ مناق
 یخیدلوا یرورض كنهیا تەجاص راحانو راج هبیفالت هللا نیش یمیظنت "یناصق «هسلکد

 . مردیا فارتعا

 : pra او مص وهم تا وا

 « تادارا نلیدیا رادصا قرهلوا راد هیهنصم ٌهدامو دصقم نوا نهم صخش

 . رربتک هدوجو ین « یرادجات تادارا یصخشو یصوصخ »

 ینیدلوا شل ریو تاساسا ضمب هوا ندنو هد؛دهومعتروص راد هیهیرادا تادارا

 | لر هدرضاح نامز قرهلوا عجار هبیرادجا فلاطو و قوةح ی

 یارادجا تان » : دنع کک هرزوا یلوا یک اس ها دعا کت

 مهم قجا هیالاوحا یصخشو ارجا هلخادم هدزرط عجار ءرابسنرپ نکماامهم ندنفرط
 « یراماظن هموم هرادا . یدیا شما حاضیا وز « یلدا لانتشا ندنزو لئاسم

 مهم ندیا مازاتسا یرودص كنیرادجات تادارا هدنسهراد بیسنرپ هتشیا هیداع تاماظن

 ؛ ردلمالاق موزل هنیرادصا تادارا هحمريا هدنجراخ كنوا . ردتراع ندهرادا لاوحا
 یلام هحاس كرکو هدلام هحاس رک هدتکلعره « رار هلفلوا قفاوم تیاغ هعلاطموب

 . ردهدکلروک موزا هنیرادصا تادارا نوجما هنیعم دامو نام صخش هدرانمز حراخ

 هلرارادج ات « هصوصخ و هصخش تادارا « هکمهلیوس قرهع ونوا یتساروش < "الوا
 ًاهافش الوا تاداراو «كلذک .رولوا «یریرح» ائادو روئولو هدننام «یدوتعیرادا »
 هدهعرد «هحنج وم یسهدام ىج ۳٩ كزمیساسا نوناق هنتل | كوا «طقف ؟ رلببهلوا عقاو
 لکش « نوجا ینیدلوا مزال ًاتوناق قلوب راظن نیلیا اضما عضو هدزوا كتا تیلوئسم
 هلام تا دارا « تیاهن . ردبا اضتقا كل دیا بلق هلاحر یریرح قرهلوا قفاوم همسرو

 هص وصخ تادارا ؟ ریلشالک | هحتوش ندنو .رونولوارشن هدمیاقو موقت امناد یرادجات
 ییضام هزرو كجهربتک هلوصح رلانعم هقشاب هدنهذ یرادجات دوقع نلیند هصخنو

 . ردننقمو بتی ًامکح كرک الکش لک « کلب ؛ ردلکد رااح یتهامری قجهدالرطاخ
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 هبهیداعو هیراح روما « قرهلوا قلعتم هتروما هلام هدزعامز « ارظن هییضام « اعقاو

 هج زب « هدهسیا هدکلیدیا لاصحتسا هنس هدارا راد هتالماعم زآ كپ « هدزوا قلوامجار
 صقانت یددع « شمالازآ هلکلاب یتسها كنهصختشو هصوضخ تادارا ء هروک هنایرظا

 یدامو یصخش هلندوصوب كلئاسم مهم كب هنيو شعلزیع زار یسهحاس « رارب هلکمتا
 . ردشلاق ناکما هناح قرهلوا

 كنيرادحات تاذ ء هلام هجو صحو بخش تادادا یرادا ء هروک هرظن ةطشرب
 لئاسناذبتسا جاتح هدنناذدح « ینعی ٠ ردتفک رب عبا هنسهقالع هج رد هلیا هللام لئاسم

 یلوئسمو هرادا هلیا راماظنو نوناق دوجوم هللام لئاسم قوحر هلبا دارطاو هسامقبح

 روحلئاسم نالوا جات ريغ هناذمتسا و نایروک مهم > كرهب دیبا هدهءرد ندنف رط راظن

 هصخو هصوهخ تادارا یرادجات تاذ « هده دیا قوسو كيرحم یرغوط ه«هناهاش

 دوخایو ریشلهدایز ناذتسا نیمز « هسیا یلیریدنرآ لاغتشاو هقالع ؟ رلسهلوب ینمز

 . رلی ری دشا هدایز

 كلي هلصعحتسم لا وما و اطعاو غلبت هفارغلت ص اوا یص وصخ هراقآ رادرتفدندس ام نام ز رب

 ههمو هیراح تاعوقوو یلاسرا تام ولعم هتناتکعاپ هیرغوط ندیف وط هدنقح یریداقه

 «یک ینیدلوا شلتدیا عفر راتیاکش « باط راعفرت « بیئرت راهعالخ قاهتفه هدنقح هلاخ
 ررکت اهد هعفدرپ لاح کسداو نملیدیا قیطت هدزتکلم « لاوحا عؤنوب هدیدمیش
 یهلخادم هدزرطو « هرضاح تحالص يیدتنا شح هراظن كنسساسا نوناق . ضهدیا

 هبرادا هطبار « تحالص دنزت « رومأم لق « شاعم دیزت « كالذک ؟ یلببهدیا عم اتمطق

 هسلامو هتل هییرغوط ندیرغوط ندیاربس تالماعم یک لا .. عزا « یسیسأت

 ناطاسرود .زامهلوا قوسو ارجا كلرهلیدیا غسلبت هنس تادارا لح رات ینیع هبیلاع بای و

 ماظتنا ةعفادم «كرهلیرتسوک دلج ندنفرط ران یسارجا كناصوصخ یکوب هدینات دیم ادبع
 ءدنجشا نوجا هلخادم لعفااب ءراشیا ع ونره كنبات دیخادبع ناطلس « یسامهلیدبا قحو

 اد هلی را هک سا تا ج ند راهش یا یا سح یارب وه :كعوش

 مظعاقالع راد هننارود زرط كنهراخ روما عونره هدنقوف رانوناق ندنفرط یرادجات
 . رد:دکنک یرلیا ندنسلنتسوک

 ین رارومأم لام هاک یسهلخادم كيارس یخد هدهلام ووما ردق هرانشیا كج ۆك كا



 a لام تادا او تاماظن

 ندهسمک و ینردلو یر هاک « یدیا هدقع اب یتفدوقاقروف « ناقشالاح 6 مدکع هرات رت بت

 عورشم عونرهو لوئسمریغ « لبنت « زلک ریلک هلوصح ینظ ینیدلاق لحم هیوقروق
 هلو صح «هسیا سیا لصت ءینساسه ی وزرا « كمتک ندرللو نوناقلاقوف «ع ورشمربغو

 دود یلصاح . یدیاهدکمرتک هللاح رارومأم رادغ ءزسرمخ را یتحالصو رادنف كمرتک

 «هحتل ودهن ندنو «نوجشاینیدلوایماعو وقح ربغ هلخادمو هتالع یلام نالبرتسوک هدقاس

 . ردشمامهلدیا هدافتا هختلم هدو هحتموکح هب

 هلم ام « هتیرزوا یتعحاصصو روبار كنیرظان هماام « هدرضاح نامز « هتشيا

 ثتکلعوهتمها اید ؛رونولوا ضعه هط ساو ترادص «كرهل ديا عضو هبااکو سلح

 < روتولوا هرک اذم هدالکو سلح تەك هلو الوط یتلعت هنس هلام هوم تسابس

 هرز وا یسهعضم الکو سلح ؛ ربلک هد وجو هطضم رب هدالک و سلحم « راد ههل مو

 هدنقوفكلاح ییاوب . رونولوا طبر یسهمانهعلاعم كنیرظان هلامو دقت هضورعم 0

 تاماظن دوخایو ندتلود نیناوق هلام « ُهعم هدام » . ردروصتم یخد لاحر, یححوا

 تروص كن هلئسم هلبا هساظنو هم وناق ٌهدامهدیابوب «لردبا ساع هتسهدام ر, كنير ندهمومع

 "ةيادب هتاود یارو د هلثسم « ندنفیداوا لصاح موز هیهراشتسا هدنفح یربسقنو فلات

 « ًاداتسا هرارق نابریو هجالکو سلحم هنیرزوا یسهعبضء كناروشو . رونولوا هلاوح

 . ریلیدیا ضرع تیفگ
 اطعا تنودام هعرادع ات باد« هرزوا تیا ےک ده اد عقاو فلکت

 هليا عیاقو عوق یرادجات ُهداراو ریلیدبا عضو نواه یاضما هنسالاب« هسيا روملیرویپ

 كناروش ۰. رولوا لمع رادم یرادجا هداراو نوعا هیرادا تاارجا « قرهللوا رشت

 هموح ٌهرادا ء هروک هرافلّوم ضعب هصوصخ و هصخش تادارا نالوا دوج وم یسهطبضم
 . رولوا زراح یتوقو مکح یمهمانماظن

 ردقو تاسقا ندنلسق هماظن داوم هدهصحخش تادارا « هکردمزال قمالودونوا

 راع ندمدفن ءدام اد تیک ی کم لو
 رادصا نوبیا ؛دارا هدنقح لئاسم ضعب ندهاشداپ فرط « رظن هیهفنآ تاحاضیا

 .ردهدقلوا مهفنم هدیج هل هلیدیا لیدمت كرلدهج ضع « ادعام ندقدلوا لباق یسمام دیا

 یارچا ؛ ردلکد هدنسانعم توذأم هیارجا زکلای یرادجات هدارا نالوارداص «كلذک



 یسهعومت یسهتاوک اف قوقح ده ۰

 < ندنغیدل وا نت دا سات لح زرطو قحر, اتداع نوجا هننعم "هلئسم هدر « ردمآ

 وشا«نوجا هلئاتم لئاسم كجهدیا روهط « هرکص ندنوا یتحو كملدبا تیاعر اکوا الوا

 . ريلك مزال كل دیا ذاحا لاثما هنس دارا

 : ریل هاب راقح هحش وش ندیو

 لاثما «ربار هلغلوا قلعتم هیهلثسمو هدامرب یرادجات تادارا یصخشو یصوصخ »

 قلوا ا الا ع و راح ینتهام هدعاقو صار دعاسم همکح لبمشت یخد هنسهراس

 طابترا بسک هلیرابتعا ساسا كنهءمخش و هصوصخ تادا را « كعد «. ردیرورض
 هصخش تادارا ًاتاذ یقوقحو یرادا لماکت « هعفد قوج . رددوحوم طاقت یرلکدلیا

 غارفا هنلاح هماظن هدعاق یرهیالبوط یرانالوا قفاوم كا هبیم جامتحا كنهصوصخ و

 تادارا شیب . ردهدکلک هلاع هینوناق دعاوق هدیراضعب ندنجما كرانواو هدکّما
 هدوج ولاثمان ؛ردروصقمو رصحنم هنلاح یدنک قحا یعون كرانوا « هحنلک هیهصخش

 .ردندهصخش و هصوصخ تاداراققح رانو .ردلکد نکع اساسی ار رکتهد هنویس رمتک

 كج هلسهلوا لخاد همظنت هحاس ء نکیا رولوا تح عوضوم یمهلئسم « ماظن »

 ناکما هنملا هنجا ماظن « قرهلنلوب هدام رشت هبیدازوا نوزرا لصن .دنقح لئاسم

 . زروح هفه اي هلب وا هدهدارو « لهسیا یدتیا قیرف یرلش نابلوا دوجوم تحالصو

 « هکنوج . ردقوب تجاح کمو زوس هلضف نوجا هصخشو هصوصخ تادارا « طقف
 ماظن تیام یاعوضوم كنادارا یصخشو یصوصخ « نوسلوا ه-یا رولوا هدننهامهن

 یتقبقح وش قرهلوا حضاو تیاغ هليا رخآ ربصت . زاماقج هنجراخ كنناءوضوم
 : ز ییماعون وا ًامطق

 لح رلهلئسم قجهلوا یعوضومو نیمز نوناق هلا هصوصخو هصخش تادارا »

 هدنحراخ هجدو « ناصل یتسسل « یتسانتسا < ینتفلک» « یتساسا کریو < ییعی . ضهلب دیا

 لئاسم كالما ضعب نالوا ندهنونق تاموضوم « كلذك « كنا نعمأت ینسارجا فرصم
 هلا یرلهمانماظن همومع ٌهرادا . ردلکد هدنحن ناکما كل | هیوست ین راشی ضارقتسا هلبا

 هصخشو هصوصخ تادارا لئاسم نالوا كجهمهیدیا لح ندنفرط رلهمانماظن یداع

 اهد ندنام اظن هصوصخ و هصخش تادارا ء یتح . ردعسط سا كمال دا لح هدا

 « . رددودح اهد هلیرابتعا تاساسا هطاحاو فبعض
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 « .دزمتکلع نالوا شمامالوا لصاو همظع فاشکنا زونه یراداو قوقح رکف
 تادارا » نانلو هدراروتسد کیو نلیدبا رادصا راد ههللام لوما یربندهنس زکس یدب

 ینیدلواشمامالبشالک آیا كب هدزب كتقبقحوب «هجریع ندزوکهرکرب ین «هیداموهصخش
 هصوصخ و هصخش تادارا راد هئاسم ماطر هلیوا ؛ رویدیا بلج یتقدرظن بقعرد

 هجهداسهدنابو «ینعی ؟ ردبا تاغا قلوا ینمز نوناقرب هناذدحیف ۹5 دیا لاصحتسا

 «قرهلسای هنوناق هحالرب كلهدام کیا ایور کلب « ردیفاکریغ یلاصحتسا یرادجات دارا

 . ردیلت ريك هلئسم ندلم سلجم
 كنبراتهام هلیرلتتسن كرا رخ نداعم : لام ییارب راد هراجرخو کریو ء الثم

 تیمباتو همانزارقرب هد [۱۹۰) هغ [ ۲ دلج روتسد ) رناد هنکیدلیدیا لیدعتو لیدبت
 <۲۷۲۷ لوا دلج روتسد ) هلدعم هفرمترب نیم یعوسر نالوا هدکلدیا افیتسا ندنملق
 الکو سلم و تلود یاروش هدنقح یییدعت كنار وجا همانفارغلت نلیدا یطاعت هلبا رصم

 «[هدلمییار, یناثدلج و ۷۱۷ لوا داج روتسد] یرادجان دارا چاق ر, هنیرزوا یسهطضم

 رک كمزاولو تاوداو تالا نوعا یسهقرباف تاحوسنمر كج هبدما اشنا هدنوز رط
 راد هنلیدعت كل هراس تامو-سر و كنقح نامروا « هدارا هدنقح یتقاعم ندنمسر
 جرخو مسد ندیواعد كج هيدا تیر هجن سهیعرش ٌهمکحم هرونم ۀنیدم « هما تتالعت

 تاضارقتسا هليا فراصم . ریلالییاص لا لا هصخشو هصوصخ دارا هدنقحیساملآ
 تاعوضوم هلع ماو نالوا ا یتنهام هفطوو ی سلات ید راد هزا ناژاو
 هصخش تادارا ضعب نلیا لاخدا هنتحالص ٌهراد ید ینیلح كلئاسم لخاد هبهوناق
 ینمکحنوناق عبطلاب «لاحوب . ردهدقلوا رداص نالاو ردشلوا رداص هدز, هصوصخو
 هلامو هیرادا هحشرب رضم اهد ندنیئرت یسهمانماظن همومع هراداو یداع ماظن زاح

 هدهصوصخو هصخش تادارا « هسییاه رانوناق تقوم هدنقح نیناوف . رلیهدیا دلوت

 هنادم یالوق اهد كکللکیرحم تراهم هو < روک اهد زارب درز ینکیا < ردوا

 هدایز ندهتقوم نیناوق « عبطلاب هدنلاح یلامعتسا اباحم یب « هدهسیا رولوا هلسو هنسمقیج

 لاكش هیوتنلراپ لاحهمم هلیوب هلیوش تقوم نوناق . رولوا شوشت تلاو ررض بجوم

 «هرکص ندکدک یامز یمکح كتقوم نوناق « ندکدتیب بواوا تاموقو هدارواو ردک
 نوجمالم سلجم «قفاومریغ قفاوم «قحریغ « قح ؛ ریلشالکا یدوجو تمکحو یبس



 یسهعومب یسهناوک اف قوقح ده ۲

 هصخش تادارا « طقف . زالاق هراج هقشاب ندکعا لوق ًانع ایرنکا یرلبش نالوا

 ۱۱ سا او راس هسلصو یلدا طقت نویس تنوتلراب مدهحوصح و
 اضتقا یسمرک هنسهحاس نوناق « کردا اضتفا یسریدشیراق بوریدشارآ هدیراهللسم

 ندتحالصوقحزواجت درج كركو نوسلوروک ینیدلوا شملیاب .ةرادا تك اصمضمب ندیا
 رئاود یالوط ندهماسمو تقد "یناصقن «ربارب هلفلوا نورقمریغ هتیءوس ككرکو یالوط

 . ناسلیبهلیدیا تناصو هظفاحم قوقح ماظتناو بیترت یسازج كتموکح

 ی هدهصخش و هصوصخ تادارا « هک ردمزال قمالو ونوا ندتهح رکید

 یادوشنوجما یلطمو .دکا غارفا هنلکش ینوناق ريسفر ینهلئسم «هروکهلاوحا کا

 مهم وو هصخش تادارا < هکر لی هلند ك ردهدقع وق هنتعضو عفادم ی ود

 هناذتسا «ًاقفوت هرارق نلیررو هجالکو سلجم «ترزوا یمهطضم تلودیاروش یعاسقا

 یرانوناق کریو لئاسم راشو < تبسن لیدعت « هشیلکت تسانتتسا الثم ؛ یلیردنوک

 نداروش ینوناق رس قفاوم « هرکص ندنواو هدقملنوت هنکش یربسف كنبداوم

 هدزوا قلوا راح یوق نوناق ناه ناه ء قرهلا یسهدارا « هسیا ریلیدیا لاصحتسا

 . ردهدقع ولوا قسط هدیدجو هادعم ماکحا

 جرخو مس ندیواعد كج هلیدبا تیّور هحنسهعرش همکح هرونم ۀنیدم « الثم
 : رولیرتسوک رایس وش هدهمانرارق کهدنقح یبماملآ

 . ردندنباحا ترورضورقف یسلاها هبط ٌةدلب - ۱
 تمرح دج . ردندناوذ تیاعرو تمرح نایاش اساسا یسیلاها هبط دلی -- ۲

 یک یسبلاها یرهش هنیدم « كلذک . نمهدیا دیلوت یتانتسا قلوا نایاش هتاعرو
 E همالسا روم قوجر, كج هلس هلبدا اعدا ینیدلوا دنا ترو رضورقف

 اساسا هجساسا نوناق یسهدعاق حیجرت هنیرزوا كنیرکید یر «انتتسا یرارپش ضیب

 رہش ر قفتلاام فک « ناححر قح یتیدلوا ا اعدق كتاب ؟ ردعونغو دود رم

 كتعانق نلک هلوصح هدنقح ینیدلوا باسر, چسه هحجر هنیرزوا یرکید كنطو

 تاتا ندکی نوجا هرونم هنیدم « هدلاح یتیدل وا شل ریدلق قرهلوا یلوصح

 . ردیا باجحما قلوا تبع قمشلاج هنسسأت

 فاعم نامرفاب ندراجرخ یک و كنهدونم ةنیدم ًاعدق « قرلوا بس یجنچوا
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 طاقسا كنمکح مدق نامرف هلا یسهمانماظن ج رخرب نایربتک هدوجو اربخاو ینیداوا
 نلیدیامضو « كرلیدا دع .دننکح نوناق مدق نامرف هداروب .دولیدیا اعدا یکیدلیدیا

 هوالعو بارشا کج هب«هدیا خسف ینویاه نام رف زاح ینتىهام نوناق ًاقوقح كنهمانماظن
 رلن و اه نامرف مدت < ردهعلاطم ر حورحم ندتهج ییا رب « و . رولسهتساا كالديا

 هج هجا هدنقح هینانع روهش هجرلزوب ریارب هلیا هنیدم ؛ رایدبا مداخ هنسبسأت تیاثتسا

 هل رظن تدثم نوناق هرلنوب « طقف . یدیا هدکل دا نمأت هداسو راتفاعمو تب اشسا

 صوصخاب ؟ نمربتک هدوجو نوناق ,نوسلوا دنتم هرانامرف ولو تایئانتتسا ؛ زیامهقاب
 اقرت لنو و کاکا نامزد عدا رب هلو هنتسوشراف یتحارص ارم سا و9
 اغاد « هقدلوا رلادتم هناسانتتسا هعدق نیمارف هدلام هحاس « هکیدلاق .ردخوسفم

 هلیقرع روت فرص رانامرف قوجرب « مکهتن .مهدنتعانف ریلیبهلیدیا خسف هلا همانماظز

 < ىح .ردشلیدبا طاق-ا ندمکح هلتروص وب « ندنغیدلوا عجار ءراهئاعو هررپش ضعب

 : مهدکما هدرور اهد هحرص تعانق رب رگید « هدنفوف كيوب

 ییدلدیا رادصا هدزمتکلم ندنکی « هلسهعدق تارابع ًاضعب كنوياه ٌةعدق نیمارف

 نداد دج را ع یاندهوا ندف رط هتل رغ تااخ ا عرق نکا
 کولاک . ردهدکلک هعوقو ما هنلطو ماحرتسا یک یا رارکت هملکی هک كرانامرف
 نمز اساسا« 6رلیدبا فداصت هنازاما اوا « هسیا رولوا قج هنوقوا یا رلتوا

 هسلیند « ردزاح یتیهام نوناق یبع تادافاوب نالوا عقاو ندهاشداپ فرط ار
 ؟ردبللوا تسوا تل ا ءنوجنا كمليهديا ارجا یرانو یسقوقح نانب كتکلع « الوا

 کم تاب .رونولوا فداصت هدارو هماکحا قوحرب راغم هنحور كرانوناق « یني

 كما ارجا یرلنو «هساغلا هراتعا رظن چه یاباجا كنفوقح ناشر _سسوم

 « هروک هلاحو . ردزسناکما كمنا قسطت یرلنوب هدام « هحللیدیا تکرح هلسسوزرا

 تادابع یهداروب « هجنلیریک ندزوک هرکر رانامرف نایریو هیءهرئاسو ماخاخ « قیرطپ

 ییدتیا باج ا قلوا « وفل » « هلیرابتعا ینریافم هیهعح نیناوق كنیراضعب ندماکحاو
 «هدرارهش « هدرلتعاح ضعب « قرهلوا یراکدای كنبضام « هبا رخ ربصت < رلیدا لوق

 كنوباه نیمارف یکوب نالوا مداح هتسمأت هلام تازایتماو نالاق هدنلا اح و دارفا
 هدهصخشو هم رص تروص هحنناوقو كمرک هنسهحاس هللام ناناوق یدمش یاعوضوم
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 تاماظن « کە تن . رلبا باجا قمالوا یتما ًاقوقح كنازایتما « هکدلیدیا دادعت ران وب
 ۳ 6 ویک كااغ رو یو ااسا «ءرضاح ننارف ماکجاو ههاس

 جایتحا كناحوقو «هدلاحینیداوا شملوب سآ ندقوچ یمالدیا لمحت هرانوب یسهقوقح
 دا رام وکح فرص « یسالوا هدنسهراد ی اوا ؛راماظن < نوتاقو هروک هبیبم

 رکف هدوبو هدکما تأشن ندرایس یک یتمورحم ندمنعو بیقعت رکف «کلزسریدن
 . ردءدقلوا لئاز ینردیپ ندهروا هليا یفاشکنا كنیقوقح

 كنیدنفا موعات ماخ یسشاب ماخاخ یوسوم < ۳۵۱ هفص < ۱ دلج روتسدیی ]

 : هدملاع تار ناللوا رادصا هدنحرات ۱۳۲۵ نار زح ۲۸ قرهلوا نمضته ۱ ومام

 دعاوق كورتم هجرازویو روملند « مدرو یک واھ تار, وشا هلجرد كا هم دق طورش

 قوجرب نديا هیاکح یهقاس قوقحو تازاتما « تامانتتسا ییدلیا نیمأت كنهقوقح

 نان ء ا ضتب تاک < قلعتم ههلام دوما ۶ هدم رضا ییدتنا یلاوت ماکحا
 ا او دارا ناو تاماتساو راها رک هزتعاق .دولیدا رک ذ هدارو
 تیفکرصت هحريا هدنرلنوناق یریو « هماع ءانب .ضههلیدیا لاصحتسا هليا راتارب یکوت

 . ردقو یمکح الاصا كن هم دق تاید رس یکوب 6 هکدل دیا

 هدلبا تادارا زاح ینتبهامماظن «لکدنوناق «نوجم ا ینیدلوا كلام هتهامیانتتسا «كلذک

 یفر «هدهسیارولوا هليا نوناقیسبسأت كنایناتتسا : ریل هلی اعفر هب زابتما ق وقح سس یکو ب
 :ردهدهفح ۳۵4 هرقفكح هدیاقلعتهداروب هدایز كاز .رولواهدهلا طئاسو فصضندنوا

 فلاکت و هیناوید ضداوع « هعرش ٌهيزج ندشاب ماخاخ ربارب هلا یرامدآ رفا ٠۵
 هنیرلبتکم و هنیرایوانسو هناخاخاخ نالوا صوصخ هراودنکو « هیلوا بلط هبفرع
 هدینامع كلام « ... لا هلوا هبلاطم جابو رک هدرلهلکساو هدرلوق ندنرلاشا قلعتم

 اووزتفواو نک رد هدنقح ی هندو هبملع تاسوم مالسا نالوا تلود "یمسد ند
 هبنجا ةملسم ربغ تاعام « هدلاح ییدندا قسطتو ینیدلوا دوجوم تفاعم ندنموسر

 لداع ریغو «ینوناقریغو زسناکما یتیطت كلوب هنسهملع و هنید تاسسوم هیوسوم تلمو
 كل ریدتبا ارجا یماکحا گارلهرقفوب الف ندنفرط قلیشاب ماخاخ ًاتاذ . ردلوقعمررغو

 هرلکرک مدق .زامهلوا تافتلا هجنراهرادا كرك اکوب عبطلاب « هسلیدبا تمجام هرزوا
 . رولوا لباقكل دیاهدافا ًباوجیتجهمهلوا یلومش هنیرلک ر کر ضاح نامز كنازابتمامجار
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 ییلیشالک | هلتلوپس هسیاریلیربتک هنکوا زوکز هلام"یضامویسهدافا زرط كرانامرفعونوب ًاتاذ
 هد هبلاطم ر ینانتتسا «هلضفاهدندنسهمسر تاه تعاح ضمبءهدنروصقج هلوا لخت یناواس و

 هدنهل راتعاج هليا رانوب هسخویو یفیدنوق هنیراتارب كراهرقفوب قرلوا عجار هنسماملوب
 ینیع نوکوب هلیا نامز لدبن «هکولاح .رولوروک ییدملینوشود الصا كما سیسأت زایتما
 هرلهرقف کوب « نوجما كنوا . ربلیبهلیاللوق هدنروص رب مداخ هننمأت تازابتما « تادافا
 .ردشمالاقرب رب چبه هدرانامرف قترآ

 یربدهنسیللازوب زو هدهبنامع كلام «هلهجو یتدلوا شمل دناتراشاهدهدی راقو زار

 هبهملسمریغ رصاتع «كلرهعزاو ندهعدق تازاتماو قوقح ادام یرصانعمالساو كروت

 «هدهملسمریغ رصانع ؟ رد راشمرتسوک هنارورپتلادع لیام رب «هرزوا قلوا یواسم هغوتح
 « هليا هینوناق تاساسا نک هدنلاح هتباث دعاوق هرانوناق مظعمو یعومع « لکد هرانامرف
 رهظم هلاهقتع نیمارف « یک شعا رومن وب ندفرطربو راشملسک وب هغ وقح ندفرطرب
 مالسا یراقدلوا یوا « قرهشقلاق ههدافتسا ندهلام تازاتما ضعب یراقدلوا

 ضمب یلیجریکیا و راشمالوا غراف فسأتلامم ندقمشیلاج هکمع هتسوا ككرلکروتو
 هدنازابتما یلام عون ضعب . ردراشمشقلاق هکمنا تعجارم هنیرللوصا یلامعتسا تارابع

 یهلثسم هليا هبهذم تازابتما نالوا حب عوضوم هدنسهدام ىج ۱۱ كنساسا نوناق

 چه هدنضهرا « لام زاما > هللا « یهذم زاتما » .ردراشمهتسیا یخد قمردشیراق

 « هکی دلاق . ردلکد لپاق كلدبا اعداو ردقوب هدزعامز قوقح قحالتو طابترا عونرب
 رجز و عنم كرانوناق رکید اساسا رازابتما کیدلیا تحم عوضوم كنيساسا نوناق
 رلاعدا یهاو عونوب ندنسهدام ىج ۱۱۸ كنساسا نوناق كلذک .ردرازاتما ییدملا

 اتیع قرهبمانوقوط هنفرح كرانامرف سا .ردلکد یرغوط كمنلكب ددمرب چیه نوجا
 عیسوت هدزرط یرلکجهدبا وزرا یرلهک ضعب هعفد قوج یتحو یسعولوا رارکت
 یطدیا نالعاوساتقا هرزوا كل دیالیدعتو لید هدنروص قجهلوا رادم هننراقوقح

 . ردهدکلب دا ماحرتسا نوجما كلوب ندنفرط راتعاج

 تاعا هجزمتکلم هدهجرده هبهقوقح تایرظن هدرلهصوصخو هصخش تادا را
 هدن وا هفض « ع دلج روتسد هدنقح ینطسات ازح : هرزوا كملا قفد یتکیدلیدیا

 یلاثما و هقراف قجهللواو شعولوا اشنا تصخرالب هنیرزوا هیربما "یضارا جردن



 یمهعومتیمهتلوک اف قوقح د58 1
 هدنقحیسسأتهموسر تازابتما «یسهللسم یاد هرمشع لدب تاقا یا ءازج كناس۰

 «رانامرف نلیر و هتیراق رطب مدد «یتمرا جردنم [ هفح مدلج هو هفت ۲۵ «رلج 6 ]

 هفحح «ع دلج هدنقحتلود عتع لبزتت «هنیح ۸٩ « 4 دلج هدنقح یماطعا تاصیصخت

 : را با رخ ید و ۷۸ هف « ۵ دلج هدنقح یجحرط مسرد هاحارخاو تالاخدا < ۷۰۱

 ۵77 هفص هدنقح کرت متر « ۱۷۳ هغی هدنقح یذخا هل وخد ترجاندران دا تراز
 رظن تادارا نابدیا a نالعا هد ۸۲٤ هغ هدنقح یطرر هلدب و طض كفاقوا

 . ردمزال كل دیا راصا ندشتف

 « کنوج . ردهدنتهام یسهمانماظن هبموحم هرادا یرابضنب كلاثما هليا رلهدارا وب

 كتل ود یاروش ید ندفرطر و هدکعا نارتقا هبهبنس ةدارا هللا یرا رق اکو سلحم

 «زکلای .ردهدقع ولوا رادصا همانرارق هنیرزوا یسهطضم اروش «قرهلوا رهظم هنیوصت

 ۱۳ ی هاله كناروش دهد راب ۰ ردلکد دوحوم هماظن داوم لكف

 «هقاممم ردا نارتفا هبهداراو شمتک هضارع هسرزوا یمهیداع هطضم الکو سلجم

 داوم « نوجا ینیدلوا تحلصمرب نانلوب یسهیقیبطت تیلباق هنائداح یلاثما هلئسم تبهام
 .ردعابنالابجاو ؛ردهدنمکح هماظن هدامرلهدارا «ربار هلکمال ربتکهدوجو هدنلکش هماظن

 كل دیا اوعد قوس هدنېلع كنادارا عوئوب « هکزروییروک موزا هراطخا
 ءدام هموم رادا . ردعنطو یرورض كمهزکی امام هیدلوا « هدناماظن » یسهلتسم
 هجهلدع عاح كرکو هجهرادا احم كرک هننس دارا رب نالوا هدننکح یبهماظن

 « ءدنلاع یفلاخم هنونق كنهدارا رب هلدع اح ۰ رديا اضتقا قلوا هاعرلادجاو
 كنوا . ردلکد كلام هتیحالصو قحوب « هرادا کا « هدهسا یيلهدیا خسف یدارا

 هدارا «هلبس-اعدا تفلاخ هنناماظن هبموحع راداو هیداع تاماظن رکید دوجوم هدنجراخ

 دع یوقا هنس ُهدادا مکح یلخرات رخؤم . نمهیدیا خف هجهلدع کام هصخش

 . ردیا باجما قعولوا

 هب هعقوو لاحرب فرص هلیراتعا یتیهام « هکردراو هصوصخ تادارا ضعب « تیام
 جرخ هدادا ک احو یاقاخ رتفدو تسباتو هقوقح روما : لاثمرب « الث : ردمجار
 هنسُهدارانالوارداص هدنقح یناولا لیدبت كنبراربخ و لع هزومو هزبو هللا یراربخولع

 هدوجو هبمکحلاثماو هدکما ضرع تیهامر, ینارجا نوتبسب [ ٩۳۷ هفحم « ۵ دلج]
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 یناضنا كرارظا نوتو ا ثكتهداراو « مکه تن . ردهدقملوب قازوا ندکمیتک

 یسهعلاطم كنلود یاروش « نوجا ینیدلوا جاتحا « لباقم کوب « نکل ؛ رددوجوم

 هدنتیهام یدام ماظن « هسیا یببط قلوا عابنالامزال هنس هدارا . ردشماملآ
 . ردلکد یخد

 هدنفح یلوصا هلسلستم تلافک كج هيدا قسطت نوعا یرارومأم هلق هتسوب

 رب زاح ینتبهام یداع ماظن [ ۸۰۳ هفخ « ۵ دلج ] هنس دارا نالوا رادصا
 نداروش کنوح : : زروند « رد دن ید ماظن اکوب .ردهصوصخ و هبصخش دارا

 هدیابو « شماع و وا 0 كنب رطا هتسوب هل هدالکو سلخ ٩ ید ۰. ردشمامک

 قرهاللو هضیع هح رادص « یرغوط ندغوط ؟ ردمهلاو روت موز هفملس اب کام

 هنیرازومآم راشو رابات هدننراظن هتسو .ردشدوج وم لاما : بس . ردع | یتهدازا

 كل دیا قسطت هدهنبرارومأم هلقن یلوصا هلسلستم تلافک نالوا هدک دما قسطتا اتاد

 بلط « هلسسالوط یراتنیع یو تلا هدشیا « یراتاواسم هدشاعم كرارومأم وب
 هدالکو سلجم «كردیا اضما ینتلآ كنءدارا هریارب هلبا یرظان هتسوپ مظءاردص «شم دیا

 . ردشعا ارجا هدنل |یتلوئسم و نالعا یرارقوب هرک اذمالب

 ناکما دام مه قمالبوط هدارو یادارا نلک هدوجو ندلفو تطورشلادمب
 قعوط عبا هلس هفنصتر یا یرانو « یح . ردزسهدناف هدمه « ردلکد هدنتح

 یرارادصا تروصو یرلساسا رنو قرهلوا یرظن طقف . ردشیارب چوک فسأتلاعم

 ییدلوا دک رک لز زمتکلع هقوقح لاوحا یرلکدربتک هدوج وو هحش یرلکدتا نمأت هاب |

 مومعلایلع « نوجما كمليب هل ریددل رب یا هدنهذو قمالک یا یهقوقح "هلاحتسا یلام

 هطق یراهحشو توقو یرادصقم هلبایرلارجاو دلوت ءروهظ تروص ضهساظن تادا را

 . ردا اضتفا كملديا سقعتو هعلاطم هلتقد ندنرظن

 یمردم هیلام تالیکشت

 کره . ب

 هک <
 ص۱



 : قوقح مىق

 داهنجا و قیبطآ
 ینلاظو و ییاح قلفرطیب اد

 لامعتسا کل هتخاس

 ىلا هن الواقم و دوقع كالفا

 تالواقم "یتسبرس
 : یداصتقا ممق

 یسوکو و عت

 س هیلمع راهحتسا هدناباصحا

 كم دیعس هداز یروصنم

 ٠ كل نیلاحالص دما
 كب نارد

 كب لاک ىلع
 یدنفا هروطنو نوشیم

 كب لضاف ميهارتا

 كب یدهز قطصم
 ۲ یناص

 : قوقح مق

 یمهیقوقح و هبدهع تیعضو كيناجا هدناربا
 یراهیقوقح تیهام كعیب و لام « كلم
 طرش رابخ هدعس دقع

aنناوق فالتخا ا  

 لوصا د عضو هاتروص هیرح فیلاکت

 : یداصتقا مىق

 هب داصتقا تایسانم لللانب

 ۳ تایاتک

 هداعا قوقح و نیمرح ةداعا

 : هقوقح نوئش

 یرلنویسیموق نیناوق لاکا و لیدمت
 یرلترایز نانوعبم ینامع و نام ا

 كب راتخم داعس

 كب دیس
 كب العلا وا

 یدنفا نایورسخ قایاع
 كب ندا ح الص دجا

 ۱۹۸ نافوه  ردیرف روتقود
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 ۳ یلص

 یسایس مق

 نووبنوش رتلاو روتقود ینلفرطیب اةچلب

 : قوقح مسق

 كب دیشر یفنط صم یردقن و لوبق طئارش كنانیب
 كب لاک ىلع ىا هب ه راس تالواقم و راجا مس كسالفا

 كب العااوا تور ا دقع

 : یداصتقا مسق

 دا هلن نوطنآ روتقود یادراو تفلاکت و موسر كنا

 ؟ تاص

 یسایس مسق

 ك تمکح داشر یمهیقیقح بایسا كنرفس رصم كنراپاب و
 كب ندلا-الص دجا نارفلوج ندنرظل ٌهطقل تسایس و رات

 : یقوقح مق

 كب فراع نها لالج وک7 كنەيساسا ننناوق

 كب ترصن یرلهیاضقتیئاعم هدنکلاع تلودر كنەيبنجالود

 كب بتار لیعامسا یناتیقدت ها زج لوصا
 یدتفا بیس دیس ویغود ؛نحالصا كهل

 : تک

 كب ندلاحالص دمجا هعلاطە ہدنقح قوقةح مع خر

 ۵ نا

 قو ےک

 یدنفا هروطنو نودیم تانایض و هبقوقح تیلوئسم
 كب العلاوا نییعت و فصو رابخ هدعب دفع

 : یداصتتقا مسق

 ناثوه 2 ردهرف روتقود لس داصتقا و داصتفا يء

 دل هلف نوطنآ روتقود فلاکت و موسر هدانالا

 تك
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 3 ی وفح مسق

 هسازح قوتح هدع دق ناو

 نواقو تعب رش

 ا

 یخارقا ناتسهل
 تاثم فالتا

 ِ یداصتقا ےسق

 تادارا و تاماظن

NE 

 تسب رھ

 " یاص

 یدنفا ا دو

 كى دوس هداز یر وصنم

 ك ندلاح الص دجا

 كم سلاخ داشر

 ك ی ده ر
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Seeی  Aزار ی دا  
 ےک ۱ س

 یناهره شمالدیا دعزح لباقربغ ًانوناق كنتویدم نیاد نامهلوا سرتسدهنغج هلا

 طقف . ردکلام هتحالص كلا بولطم یافتسا ندنناعا كرهریدتبا تخورف ینلامرپ
 قترا هدنرزوا لاموا هسیا ردنا كلم هرخا ًامسف او اما یتسهدوجوم لاوما نویدم

 ندلام «نالیدیازخ ید یرانیادرکید كنودم یکی نج هملاق یتحالص قح یافیتسا كنیاد
 مق ةمارض هدنسهزآ رانیاد موم یثاما كلاموا هسیا راردیا وزرا كما قح یافیتسا
 یتسهدوجوم لاوما موم کلب لکد هللامرب نعم كنویدم یسهفاک كراخاد ارز .رونلوا

 حمجرتیجبجرت هنیرارکید كنیر, ندنراجما ندنرلکدتیا رابتعا هنصخش قره | هتفدرظن

 مومعكنویدمینعی ییعیانمأت كرانیاد نوتب .رولوات واسم لخ قر هلوا ندنلق حج صالب
 . ردیا اضتقایملوا دناع همومع كتک الف نالک هتسهدوجوم لاوما هلغلوا ییاوما

 هرانیادرناس كنباحتا نوید ضب ءانشتساو ًادنتسم هناظحالم ضع نوناق هکردقوش
 برکا !داتعا هنصخش كنودم یک کیدا زرع ی رال ااا قح یان اه
 كنهسمک ییدتیا لاقتنا هرخ الاب یررک دم لام هتیاد نالوا شا دابتعا هنلامرپ نعم
 . ردشم رو تحالص ید کا طض ندندب



 یسهعومجتیسهتلوک اف قوتح >) ۲

 هدنرزوا یلاوما مومع كنویدم مدقت قح نالیرو یا زاتما یو نحجر کت

 9و نوا اجا ]۰ دول-هلوا ید ا س کلا ی یلدا
 9 ۱۳۰ - هدام

 هروکهنسملوا .دنرزوا یلام نیعم_ ایو هدنرزوا یلاوما موم كنودم ناحجر قح

 . ریل ا ییرامان یصوصخ ناحجر قح ابو یوم ناحجر قح

 چدههدهلحم رداکد دوج وم هینوناق هموح مات>اهدنقح زابتما ایو ناحجر قح هدزپ

 نوجا نوید ضعل طقف . ردشماعاط یوم ناححر قح قرهلوا هنتعنم كادر

 یالوط ندنلمع رجا نالوا را هدنل الش . ردشألا لوق یصوصخ ناحجر قح

 هنیرجوم لمت و یس . رولیبهدیا سبح یهف رجأتسم هلیبس ترجا نالوا ینجهلآ
 بولطمیافتسا زاتمالاقیرط یلع ندروک ذم لام لرجوم یسیاط یسیح قح كنەلج
 ر چه هدکمنا سبح یلاموا هدلاح یک اریز نمهلیدیا هش هنءیدل وا هدنمأت کا

 . زامهلوا دوح و» هداف

 ناحجرقحقرهلوا هنتعفنم راتیادضعب یتقومنوناق ارجا ییجشرا ۱۳۳۰ ناس ۸

 ییدسا كتر ندراتاد اب نوناق ییوع ناححر قح . ردصلا ات ناو

 جاتح كنبا#ا نود ضد ايو « ا شفا هدافتسا یخد كراساد 2

 تكر نداد ردا e "مان هتسهظحالم همام عفانم ابو هتسلوا رظنو تح

 نانلوا زخفراصموب هلتهج یرلکدتبا هدافتسا ران ادموم ندهمنارجا فراصم ییدتیا

 ۱۳۰ هدام ۱۰ رر کا افذسا اھ یمندنرزوا لامرب یتاه ره

 یک ییدتیا لوق قرهلوا ندناجا هماع عفانم یزابتما كتهبریما تابولطم نوناق

 یتقفشو رظن ههسمک نالوا هقفل ج تح هدیتناحجر كنسهقف رافص دالواو تاحوذ

 زکلاینالواتححو هیاح جاتح هکردمزال كلدبا فارتعا قحا . ردشعا لوق یناجا

 هدایز اهد هکلم نوبدم نالوا راحود هبیاشیرپ لاح . ردلکد تاحوزو رانص دالوا

 ارادت ازجا هدنساننا ینلهتسخ رص ودم كنوناق نوا كنا ردنایاش هرظنو هتهرم

 یس دع یلزایتما هدیرلندیا كرادت ینسهبرورض تاجایتحا یکغابو كد او ىا

 هنویدم نالوا نود قرفتسم هسا زالوا زاتع نود وللغمو ارز . یدبا رووا بسانم

aییدتیا مازاتسا كنسیوادن هدهنو ردیا اطعا یاشا نالوا ندهرورض جماوحهن  
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 زاتم كن هقف یدنک هدایز اهد ندنسهقف رافص دالواو تاعوز . ردیا كرادن یهودا

 : رواوا تساتنا یفاوم یسلدیا دع

 لامر نوا اب .رولمهلوا سا هلبس فاع ییا هی یصومح ن یک

 قح هدنرزوا لاموا هشیاد كرهدیا ضرف شلدیا هارا قرهلوا تانمأت نوجا نیدرب

 نوجا كما هظفاح ابو كما عضو هنکلءام كنویدم یلامرب ايو ردیا شب ناحجر
 لامر هدزعدمنوناق ردیا دع لزاما هدنرزوا لاموا یهسمک رب ندا راتخا فراصم

 هدهسیا شما لد ادع یزاتما هسمک ندا فرصم نوجنا تا ايو ندا كلع هن ودم

 . ردشعا دع زاتع قراتعم نالیدنا هدننمض یسهظفاحم اهر یا هه رگ تدا

 اشا نبعم الوا هدنسهدام ىح ۱۲۷ یتقوم نوناق ارجا یل رات ۱۳۳۰ ناس ۸

 لزاتما هدنرزوا یاعا اشا ایو راقعوا یلاود فلاکت نالوا اتتا ندنرزوا راقع او

 یسادشا ضعب كل رلیرتشم ءرلدج هطناق ولو یجاعو تار ام هرل رح وم ۳9 عا دع

 یهدنرزوا یساشا ضعب كنيرارجأتسم كرارجوم ردشللا شخم ناحجر قح هدنرزوا
 هدزمهلاقم ۰ روا لوا یاد نالکشم ی ییدعا لمات تون اوو یا
 . زکجهدیا تربغ هحاضیا لح تروم هلا تالکشم كج هل دا تدح هدیابو

ON ۹ 

 بہم را موم كره رم

 دنسال وا هحنح وم یمهعلارو هثل اب و هات هد رقف كاسهدام ید ۱۲۷ كتفوم نوناق

 « ندنناعآ ابشا عوضوم هننورد راتعوا یراجا لدب كراقع شم وا زاحا هللا یمسر

 ندنناعا تالوصح یراجا لدب كنضا را رادلوصحم یک هحابو الراتو كلتفح اينا

 . رونل وا افتسا 2 ندنتاما اشا عوضوم هننورد ناخ یرحا یحاخ ملات

 عضو هننورد داقع ندنفرط رجأتسم یسا شخ زابتما قح هرلرجوم كنوناق
 نقر  رادشعا تانا ندا شاف کا و تاما هرحوم تناشا تا

 دش باا ا005 لود راوواسهدنا دفع لآ توکم یک واک هاو تا
 . روایهدبا دخا لامعتسا یارب هرکص ندک دا نهر هرجوم ناشا یجهذیا لامعتسا



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح د ۶

 ندنفیدلوا یاد یتالکشم قوحرب یسهلوا ماست هرجوم كلام نالیدبا عضو هبهناخ

 .روسدیاراتعاو ضرف نوهص یناشا عوضوم هنئورد هناخ اریس یماتتالماعم نوناق
 دع شلوا ما ملست هليا یسلدیا عضو هننورد هناخ نالوا دناع ءرجوم درج كناشاو

 هدنرزوا اشا نایلدیا عضو هننورد هاخ ندنغیدلوا طرش مات هدنهر . رو دا

 . ردقو یناحجر قح كرجوم

 ۱۳م مداح لوا طربش یبلوا مولعم توج دک كنهد زکلا
 یسهامو كن وناق .ردشمامروک موزا نوناق هنا ناس یناشا یحومدا عضو هننورد

 ۳۳۷۷ رباتاعف ندا تاج یر كنقشمو ندنسلوا رستم كنااب یک و هسیا
 رولیبهلوا هعزانم "هلیسو یسمامتا عضو لام یفاک هنمأت یراجما لدب هروجأم ام

 هدهجرد قحهلوا یفاک هنمات یراجحما لدب یرجاتسم یسدم نوناق هسنارف نوجا كنا

 . ردشعوط فلکم هلکعا عضو لام ا

 هدندزوا یلاوما كرلرجأاتسم هرارجوم كرها ضرف یتسهلواقم نهر رب هلو نوناق
 نوا رجأتسم کو رجوم رک یضاراو راقع یدیا هسلوا شاعاط ناحجر قح
 نالوا كلام هتانمأت ر هلیوب هکهلیوش یدیا روئلوا راجما هدناخاد طئارش دعاس-هریغ

 مازاتسا كنبرهلواقم تلافک نهر و رلکجهدیا بلط لک ایو نهر عبطلاب رارجوم
 هسا ES كاج هرتس وک لنفکو نهرد ۰ ررولوا روح هب هد قراصم کیدا

 ٌلوکشم یراهلام تعضو .یدیا راقجهلاق هدنعضور, لکشم رلرجوم ندنغیدلوا دودحم

 بجوم نوجا نیفرط نوف . یدبا رولوا لکشم اهد هلا یقوم كرارجأتسم نالوا
 یلوقنم ع را عا للا لیست ییراجحما كنهلوقنمبغ لاوما یهدنکلعو قلوا تالپست

 . ردشلا شع ناحجد قح هرارجوم نوجما كنا دییزت
 لرو م ہیرا )نا ہر٣

 هنیرارجوم راقع نالیدیا راسجنا نوجا انکس یسهدام ۱۲۷ كنتقو. نوناق ارجا
 هطوا نالیدبا راجا ءرارفاسمو یو هنیرارجوم یضارا نالیدیا راما نوجا تعارزو

 . ردهدکمیا شحم ناحجر قح هنیرارجوم
 ید دنس هاراا دقع یلوا نا ر قح كنیرارج وم راقع و یضارا هک ردفوش

 هللروص یعطق كراجما خرا بیس هنسعا بلط ىمسر دنس تنوناق . ردنقوتم هتسلوا هليا
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 قرفتسمیدبا هسلوا مزالیبنا هليا یمسد دنس كخمرات رک | .ردنوجما كنا نیمأت یتابنا
 راحیتسا و راجا لحم رات مدقم هیتر وص هعضاومو قافتالاب هليا یرجوم رجأتسم نالوا نوید

 هعضاوم كلدقع . یدیا رارولببهدیا را رضا یرانیاد راس كرهدبا مظنت یس+.انهلواقم

 دم . ردلکعم سا 7 تاصا ینیدلو.ءوف و روح ندد خراب هدتققحو یتدلوا

 هلق رط هعضاوم یځ راب كنيمسر دنس رب .نمهنلوا ددرت هدنتعطق كخرات هجنلوا یمسر

 قلوا راکهتخاس ندنفح هلوا شع وف هر حو ی هحیج ربغ تف لدع باک ندا عضو

 . رول هبدبا تازامو بسقعت هرزوا

 هتسلوا شلدیا مطنت "امسد لدنسقجما ىس بسک تیدعق كنخمرات داسرب هفامعم

 قیدصت امر یحرات زکلای كدنس رب شادیا مظنت قرهلوا یصوصخ . ردلکد فقوتم
 ینسهلواقم راجا رجوم ايو نمهلیدیا هابتشا هتبدوجوم ,دندصت موی كدنس هسیا شلدیا
 هدشدوج وم كاذک تدع راحما هدننو یافو كنسردنکه سا شاوا توف اضهالادعب

 . نههبدنا هاتشا

 هروح رحوم 2 فا بس تو راک خم رات هلهجو کیا كوصوب طقف

 یاحجر قح كرجوم هدهدرردقو ندنخیدلوا ینع بمس ردقهنیه اریز . نمهلوا كالام

 . ردندهیفوقح دعاوق یسمالوا تبا كزاشما قح ههشرط ساق هدهسیا لوقعم یس وا

 دنس راندا راجما قات ایو هطوا هرارفاسم و یحملوب هلباسح هیموپ یی « رابجاخ

 هتنورد لتوا ابو ناح دارارفاسم هب یک رهتسلوا شمهعا دقع هلواق» هلا یمسر

 . ردراو یراناحجر قح هدنرزوا اشا یراکدربتک

 بلط یمسر دنس نوجا تیرهظم هناحجر قح ندراحلتوا و یجئاخ كنوناق

 . ردنوجما كمامتیا روح هصوصخ رب نالوا نکم ريغ العف یرایحناخ بیس هتسهما
 توعد هتنروضح لدع بتاک ناه كنلو ر نالوا لزا فو یتقو هلتوا هققطاف

 بلط ترجا نیتپ ندیطوب رب نایالوا مولعم ینجهلاق ردقم یک ینیدلوا نکع یسلدیا
 نالوافلاخ هتکازت ابو هتداعو فرع یهسک ريبه نوناق .ردربصتم ةداع هدکلدیا
 یرداحا خم را یرارحوم یضارا و راقع هدهنارف . مدیا راجا هتساقا كنهلماعم رب

 قرهلوا یلزامتما هدیهراحا تالدب نوتب كج هبهلثیا هسیا راردبا تاسا قرهلوا ییطق

 اهنسا رب قجم ارا رش کیا تان یراجگا تالدب لا یمسرا دنس رک ۱ .راردیا افتسا
 یناحصا هرتاس نویدکردقوش .راردیا افتسا قرهلوا یلزابتما یهراحا تالدب كج هلشیا



 یسهعومب یمهتلوک اف قوقح € 1
 یافشساندلدب هلا راحما یضارا ايو راقع هتن رام اف یدک كرءر و یراحا لدب کت

 a لو دکل هناحالص ولوم

 نوجا نیمأت ینسهداحا تالدب هلوقنم ریغ لاوما قالطالایع یاحجر قح نوناق
 O تا او یا را ume ندکیددآ نا

 ۳ انا را امت ههلوقم رغ لاوما تكرر م هلوفم لاوما طف . ردقو

 یکه دننورد لیبوموتوا كنیرجأتسم كني رج وم لب وموتوارب الثم .ردقوب یراناحج ر قد
 ها را ا کک ر كلذک . ردلکد دوج وم یزاشما قح هدنرزوا یماشا

 راجما هرخا هرکص ندنکیدتیا لیوح ههناخالامعا رب ینآ هللا عضو راهنک ام هننورد

 یناحجر قح نوا یعاع را عا لد هلس هسلوا هلا هدحاو هقفص دقع هشا

 .ردلزاشما نوجا راجا لدب كجهدیا تباعا هنسهصح كلوقمریغ فرص قحن بولوا

 لوح ا یکی ن كنا , روم رم

 راقع الوا هحنجو» یبهدام ی رم ۱۲۷ كل كاتف وم نوناق ارحا ناححر قح دل كرج وم

 رس اا ارا را رے روحاع ۱۱٩و هبدزوا ناعااشا عوضوم هننورد

 . ردیا قلعت هرزوا

 ۳. رررا یتره نالو دور روح ام | رظنهتسهقطمهرابع كنونق س ۱
 ا و لاکا اا اا درک روک دم یاشا .زدراو ناححر قح

 هدیولوا عوضوم هيیرغوط ندیرغوط هننورد راقع كرک و نوسلوا عوضوم نوجا

 ۵-۳ 0 0 وا نر لوا رفع هدنورد انا ی لوسلوف و تالود
 هفامعم . ردراو یادجرقح كرجوم هدهدنرزوا یراباتکو یروشهماحو بلا نالوا

 2 رومادنا لوو هجرلفل و« یلاحج>ر قح كروم هدنرزوا دوق هلا تادن- و ماما

 د عه تمف ی رفلاوایطا لاا بولوایق هادا كنادنساو ماپسا ادیز

 هدننورد هناخ افداصت ق هلو هدننج كرام هدايز ندننورد هناغ هسیا دوقن

 عوضوم هدننورد هناخ دوق هروک همهنازجاع نظ اذه عم . زاع ولوا رابعا هتسعلوپ

 هتنوردراقع كنولاق ارز . ردقو یاححر قح كرج وم هنب هلس هلو هدلخاد هصاق

 لیوح لباق هنع قحا هلیسا شحب ناحجر قح ءرجوم هدنرزوا یناعا اشا عوضوم
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 هلواقم نفرط : رواشالکا ییدتسیا تعا سیسأت ناحجر,قح هدنرزوا اشآ نالوا

 هتقد رظن یایشا كج هلیدیا عضو هلهجو داعم هیهناخ وا قحن رجوم نکردیا دقع

 ءرثاد كنوناق ییابشا عون کیا وب ندنرلکدمربتک هلیب هنیرارطاخ یماسا و دوقن بولا

 تناص یراتعا كنوبدم هکلب . ردلکد دوجوم روذح رب هدکعا دع جراخ ندنلومش

 . ردتعفن» یگاد هلتیج یفج هلوا شلدیا

 یهروکذملاوما رج اتسم ندنکیدتیانیمأت ینتحلرحوم اشا عوضوم هننورد راقع
 . ددراکراد یعالسص کک هرجا دکار وزرا یمراقح نده یرلوا تک وط
 هچراپهجراپ ینسابشا و لاوما ءرزوا كا عضو لام هدتمیق نیع هنیرب رج اتسم هفام عم
 هدرو>ام كلام ردق كج هديا نيمات یەراجا تالدب تح كرجوم ارز . رولسهدیا ع

 . ردظوفح هلسلوت

 نایدیا عضو هروحأم ندفرط یرجأتسم دلرجاتسم ارظن هنقالطا كنبوناق ءراع

 یلاوما كنان جاسم هکردقوش .ردراو یاحجر قح كلوا رحوم هدهدنرزوآ لاوما

 : او نه لداف نوا ید نالوا ینراق رج وم یدک وا

 هدنرزوایلاوما كنهلانصاخیشا ع وضومهننورد راتع اخر ەنقالطا كنءدام ى۷
 كلام ر نالوا اع هتلا صخش افاو . نمهیدیا لوبق یدلوا یاحجر قح كرجوم

 نوجمایسلوا حح كراعتسم نهر هحنج ومهلجم .دهسیا نکم یسلرتسوک قرهلوا نهر
 تالدب هدوحام رحوم طقف . ردمزال یلرا دوج وم یزاحا و نزا كنحاص لام

 اعر كلام خش ید واں ودا راجا یرجاتسم همضو لام قاک همان تا

 هدنمکحرامتسم نهر هدلامو هستیا عضو هدوجأم “یش رب نالوا هنا اکا هلیتامولعم و
 . ردا اضت»ا كما قاعت یاححر قح كرجوم قرهلوا دع

 قح هدنرزرا تالوصح كنيرحوم یضارا راداوصحم یک كلتفچ و الر - ب
 شح ناحجر قح هرجوم هدنرزوا هبضرا تالوصحم توت رددوجوم یاحجر
 ارز .ددلکد یسهلواقم نهررب کیدا ضرف یتیدوجوم هدنسهرا نفرط بس هما

 فاطتفا تالوصحم رادق.ه یک ینیدلوا دوجوم تالوصح زونه هدراجما تقو اریز

 هب هر وک دم تال وصح ام ااا كرج وم .ردلکدمولعم ید کج هایدیا

 لرسع ا اراعا قرا رک. ردنسلوا ا اا کک ها
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 رجوم نوناق .یدبا نعالوا ردتقم هتیدخآ هنس هلسس وب ناد ر چه و ضال دیا كاردا

 لوصح هلیراحبتسا یضارا عارز نالوا نوید قرفتسم هکردیلمنا سیسأت زابتماقح هلتعفنم
 نوجا كمرتک هدوج و ناله كتویدم ر و نوسلسهلو یاکما هرات یود قرەلآ

 .ردیاباجما كلدیا صرصخت هنیرانیاد هرکوصندقدنلوا هدأت فراصم نوتب نالوا رابتخا
 تالا كمتاراجماینلمع «كمتااطعا مت نوجا ىسامو وشن كنالوصح هجنلیدیا لوق ساسا وب
 یتحو یلوا یلزاتما یخد هلراندیا كارتشا ندنش اهد یک كما كرادت هععارز تاوداو

 مضاو هدلاح ره نوجا هظفاحینرابتعا كعارز .ردیاباجما یسما مدقن ءرارجوم "ةجرد
 هلهج و زمکی دنا ضرع هدوراقو هدهسیار ول وا 3 یا لوبةیزاتما رب هليو كىوناق

 ًامدق هرلنا رجوم هدنلاح ییدمشكنوناق ندنغج هم هلوا زٌاح یداجا زاتما هلش رط ساق
 كرلنديا كرادنهبعارز تال | ومن یسهدام ىم ۰۲ كن سن ده نوناق هسنا رف .ردباقح یافتسا

 هققلایف .ردشمانابب ی راکچ هلب هليا قحیافتسا ندنرزوا تالوصح ًامدقتهرارج وم
 كرادتمخ هب یسهریو كنحتفج رب نالوا شمال اققترا یرابتعا طقف و ندیا راجبتسا یضارا

 .نمهلویاشاكج هديا لامعتسای زابتءاقح رجوم هسیازلدیا هلرادت مخو ردلک دللباقیسمیا

 ضرا یک ینبدلوا یناحجر قح هدنرزوا تالوصح یرجوم یضارا رادلوصحم 8

 اریز . ردزتاح یاحجر قح یخد هدنرزوا یسهریاس یابشا كنویدم ع وضوم هنیرزوا

 ا نولو نوسنولوب انب هدنرزوا یری راقع یهدنسهننات رقف كنهدام یجمم ۷
 هدنسهرا یرارجومانب هبایرل رج ومیضارا كلوناق .ردنللدیا دع لماش هب یضارا لوقنمریغ

 تالوصح کلا یرارجوم یضارا  ردقو تمکح رب هدنسهزوک قرفرب نوجا زاتما
 اهرم ر اضرف . زالوا شدا نیمأت هحرد یفاک هلیرالوا كلام هلاحجر قح هدنرزوا

 لدب هسلوا یاححر قح هدنرزوا تاناوبح نلیدیا یعر هداع وا کا كش رج وم

 . ردكجهلك مزال كتا نيمأت ًاقفوت هبهمومع دعاوق یراجا

 ندنفیدلوا شعاط یناحجر قح هرجوم هدنرزوااشا عوذوم هننورد راقع نوناق

 زلاق یاحجر یح قترا هيا رولیدیا جارخا هلساضر كرجوم ندننورد راقع اشا

 قح هشا جارخا ندروحا» ینساسشا رحاتسم قرهلوا هفالخ یساضر كرج>وم طقف

 ؟ یرولوا طقاس ناحجر
 قح كرحوم ارز . ردا اضقا یسالوا طقاس كاححر قح عار مد,



 1۱ * یاحجر قح كرجوم

 .رولیهلوا خسف هلساضركنفرطقجحما ندنهدلوادنتسمهنساساینمض نهر یزاتما قح

 خسفنه یسهل واقم نهر هسنیا هملخ یروحام هلساضر ینمض ايو حرص كرج وه رحم

 ینسهنمض "هلواقم نحر خسف هدلاح روجأم هل هنفالخ یتامولعم ايو اضر طقف رولوا

 نوسلواهسرو وا هل وب ره یروجأم دل جام یزاتمارجوم کا .ردقوب ناکماهضرف

 نخ ناحجر قح هرارجوم كنوناق عضاو یدیا هسلوا شعا باغ هلسءا هلخ

 نکاس ربارب هلبرارجأتسم رارجوم اینک ا هکنوچ . یدزلوا دوجوم هدف هدا
 یوعد ةماقا یمصخ یک کج هلببءرجاق اشا رجأتسم ندهلوا یربخ رانا ندنراقدلوا

 لقن هفرطرب رخا ینلام هليا هلبح ايو هلن اش و ربج رجأتسم ردقههجمدیا عضو زج هلی
 . رولسهدیا

 ندهناخ هللروص راس ایو راجا و همیب یاشا ییدتیامضو كرجأتسم رجوم هفامعم
 كنهروکذم یاشا هيا شا تتفاوم ءراجما دقع قرهلوا فقاو هتفیدلوا دعم هنمقج

 .زالوا لباق یعوجر ندننزاحاو قترا و . روللوا دع شما تقفاوم هنجارخا ندهاخ
 .رارولیبهدیارودهرخا یهیراجشلاوما یرلکدتیا عضو هنب راهزاغم یرارجأتس هزافمهیلع ءانب

 هدریدقنکیدتبا جارخا ندروجأم ینساشا رجأتسم نوناق مضاوکی هک زردیا ین
 هلساضر ءرجوم هروکهننوناقهسنارف .نوستیالصف هج ردینیدلواقئال ینتیحالص كرجوم

 یکوب كرجوم هکنوچ .ردبا بئاغ یزابتما قترا هدنرزوا لام ناننوا جارخا ندهناخ

 رانتسیا قلآیلامرب .ردیارادللخ ینیومه راتعاكّما اقا یزابتعا قح هدنرزوا لاوما
 یکیدلدیا ولید هدا همام كنسءراعا تالدب راقع یا هر وا
 . راردر و ذعمعبطا هدکعلس

 هدنرزوا لام نلیدیا جارخا ندروج أم قرلوا هنفالخ یساضر كرجوم طقف
 قح (نوک قرف هسا یضارا رادلوصح نوک شنوا ) هدنفرظ تدم ر هصق هرجوم

 ناحجرقح هدربدقتو هرجوم هلیراتعایسارثأت هبیعومع رابتعا فاو .ردقاب یزاشا
 اهد كما مور ندنقح نیرسقلوا یروصق هدیهسمیک رب طقف ردررضر, یسلرو

 « . رونولوا هلازا هللا فخا ررض دشا ررض » . ردررض رب كوي

 یسلناصوهلتبن نسح ارج ومیهروک ذمیابشا نوجا تنابص هبن رم نکمت ین یم وم رابتعا
 قجنا ییا طلض ندد هسمک رب نالوا شلا نوا نر نالوا داتعم
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 ۱۸۹۲ ) .ردطورىشم هللا هبدأت هلیماع یلدب ینیدلوا ش۶ءا هات كلر وک ذه صخش

 ) یالیدعت یوناق

 وقم ان كرمرم

 تالد کلا هسرارحوم یضاراو راقع یتهدام یک ۱۲۷ كنتقوم نوناق ارجا

 و عع - ردهدکعا ع ناجا قح نوا یمافتسسا ناما كنهراعتا

 نوا قملق نکع ابو كعا لت یعافتا ندضاراو راتع نالوا روجام رجاتم

 تاببرخت یارجا لرجأتسم ايو یسهداحا تالدب هلوقنم لاوما یو راسناوا ییدرو

 یاحجرقح هلرحوم .ردقو یزاتما نوجایلدب نایزو ررض نالکمزال هسهدهعهلسس

 .رولواقفاومیلوازاتمیندكنءهدوک ذم نود هسیاربنل | هیقد رظن بابا نریدتیا زوج

 زکلاب زامتما ناناوا شخ هرایحاخ هابا یسهرخا ٌهرقف كنءدام یجح ۱۲۷ طقف

 ۳۳ مات هد یفرا یا یا یمص كا وسلا ناما یسارک ناخ
 یوو یا الا نوبق ارز
 و دک و هع ییدتنالرادن ءفرصم نالیدیا هنناوح و دن تالوک ا نالیر و

E 

 نوناق هدهدنقح یرادقم كن هراحا تالد جدا افتسا هلهجو زاتما كرجوم

 هدوک هعرکف مر, .رولب هدا 2 تالکم قوحر, هدنالعف ندنغیدملوا خش ررص

 تالدبموملاب كج هب هلشیا یو شم هلشیاندنکیدلک مزال یریسفت هنیرزوا یقالطا كقلطم

 یسلوا كلا كراحما نالیدیا نوجاانکس هدناعوف و . ردا باحما یسلوا زاتع كيهراحا
 را وب ترلکشم لوس اید ند اوا داتعم یسافشسا انش ےس نه هددلراجما لدپ

el۱۳۱ ۰ ین یاس ات نا را را اح رام  
 هيا شملا راحتسا هلتدم رر نوزوا هدبولوا راجت رجأتسم ایو ردیا راکنا یهراحا

 هراس نوید ینا بلط یهراجا تالدب نلیبهلوا غلاب هرادقم رب مهم كپ كرجوم
 نامز نوزوا هک رولیبهلاد كرءایدک ورلیا اهد یتحو رولببهدیا رارضا هدایزكب احا
 . ردیا صقاتت هلبسو یراتعا كنهسمک نالوا شعای یسهلواقم راجا نوا

 زکلای رجوم ندنکجهلک مزال ترجا هليا تعفنم یافتسا قحا هجنجوم هل
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 ییدنا لواح یسهدعو بودیا افیتسا هلیتر وص زاتما یهداحا تالدب نالوا شملشیا

 . یلک مزال یسامهلوا یزابتما نوجا ند رب

 هلتهج کج هديا بالقا هلاح لحیعم ینوید مومع كل راحت رب نالوا شا سالفا طقف

 .رونلوا نظ لبق یسمایبهدیا انتا زابتهالاقیرط ىلع یهراحا تالدب نوتب كرجوم
 دع دورس راذعا هدثب نوا ی دف ر ا رب یو
 لولح یمهدعو هرخالاب رجوم هنيا رولدا تخورف یلاوما لسکت كسلقمو شه وا

 . ضالوب لام كجهدا افتسا یهراحا تالدب نالوا كجهدیا

 كنءراحا تالدب لبقتسم هلتهج یوا شمهلدیاافتسا زونه كتعفم هح یه کف مزب

 هجرک .ردلکد یرغوط كميامورح ندزابتما قح یرجوم ءانبهفیدلوا هیدأتلا بجاو
 هدعورلتدم نالوا نیعت ندتفیدلوا طرش هدنرجاموزل تعفنم یافتسا هدهق طم هراحا

 یافتسا هلرجاتسم رجوم هبهراحا تالدب هسلوا ید قلطم هراحا طقف ردلکد هدتهام

 دان لرد یر نالوا قلعم هطرش رب تلف رووا تام هط تیک

 صومخ اب . ردیا اصتفا قعلوا فق وت ES Ea كط رش ہدلاح يه هدهسیا ضم ەلو|

 :زالوا راع كمرتک للح هسرازاسما یدک رد زا لزاسا وا ناد اقلعم طع

 رغ ردق هماتخ كراجما تدم یسهسام كرانباد نديا نما یهراحا تالدب لیمکت

 نوناق یلخمرات ۱۸۷۲ طاش ۱۲ هدهسنارف رارولمب هدا راحا هنیرلءات یدنک یلوقنم

 یسالفا رجأتسم هرجوم اردا لبدمت یراهدام یک ۵۵۰ و 40۰ كنراحم نوناق

 زایتما نوجا یراجما لدب هنس ندیا بیقعت یهیداج هنس ویو هبراج هنس قحا هدنرردقت

 شب تیاهن هرجوم هدنراجما یض را هسیا نوناق یخ رات ۱۸۸۹ طاش ۱۵ ۰ ردشمناط

 نایزو ررض ینیدلوا شما عاقبا لرجأتسم هدنف رظتدم وب هلا راجا لدب كل هنس
 . ردنا شع ناحجر قح نوا یالدب

 نارا سردم هقوقح هک اهلوصا یسهتلوک اف قوقح

 2 یفاوصم



 یداصتتقا مىق

 تارا زارو ترا زار

 + ( ا

 كنلاقم غیدزایرتاد هیهیداصتقا تاسانمللمانیب هدنسومون یجنکیا كنهعومم وشا
 ۔دلنلوب هدناقفدنز | كي زنه هدنقح تاسانموشا نالوا مساو كب یمهحاس هدنراتیاهن

 ظناع هبهیداصتقا تاسانملللانب ندنسهموم ته كن هروك ذم"هلاقم .یدشملوا نایب یني

 مالغاص ندناداح نالوا مولعم ردق هیدمش هده و یفیداوا مولعه هلبماع ه كن انداح

 هدرضاح لاح هکردسالود ندنو . ردهدقملشالک | جهلي هلوا لاصحتسا هحش رب

 كنا هنارا هليا تاریدقتو تان ینتسها و هحاس كتر, ره ندنایهاظت لللانب هلبب

 هکنوح .ردکجهبمشت د نامزرپ چیه لاحوب هکلانحا .ردهدقفلاق هدنسوشراق یتروبجم
 رویا یهاظت هدنلکش هعتما یدام نالیروک هدشننادبم لواد هکردراو تاسانم ضرب

 زکلای هدریدقتو . ردهدقمهمهل | هتقد رظن هدراقتساتسیا یر راو هلع "ءانب و

 جارختسا مشاتن ضعب ندنرلهماننایب كرلتکرش ندا هرادا یهیداصتقا تاسانم لللانیب

 رب درفنم و كما هدافنسا ندناققدت و تاررقم نالیدیا هدلا هکدشود تصرف « كا

 .ردیرورض كع دک هلوصح یعوحرکف رب ندناموهمو نوت نالا باستک ۱ هدئروص

 طوطخ كنهيداصتقا تابسانم للاانی امر همبانمو داوم نالوا ناصق كب هفامعم
 اشنا و انب هدنروص رب یتطنم یناظحالم درفنم هلبا عالطا و فوقو هنسهمومع 4ساسا

 قلوا لصاو هحاتنلع و یرظن ناببهدیا تمواقم هناشفامو تادیقت هلتروص ویو كما
 کم

 تامیتنو تایرح ندنتژکك داوم نلکمزال یسادیا ساع هلاقم نالوا ثحم عوضو»

 هل دامتعا یسلزای رصتخ كب یالوط ندنهلو هدتهام مارغوریرب نوجما تاسیردتو

 ا نالوا یر ندرانو RE Oy یتطن» ندرظن طاقن فلتخم

 1 یاباسح ةهنزاومو تداجت
 هدهب داصت" تامح اراتعا نام یییدلد الاشاب تار هلا تاقفدت قسم هدنقح داصتا



 r“ تاباسح هنزاومو تراج ةنزاوم

 هصا لابو كنهدنجا تاسانم اعاد رلنالوا لوغشم هلترو صر, یرظن كرك و ىلع كرك

 هلسهلسم ییدتسا ارجا تاریثأت هدهجرد هنو هلتروص هن هلم داصتقا كن هبجراخ تراجم
 یهمومع هبداصتقا تالماعم دارهلب قرهلوا هءفد تاليا ی وصا لشاقم : ردا ا رو

 یاعت یرفوط هف رط یه كن هب داصتفا هلخاد تالماعم هج هلب و و کا ذاحما ےک رک هلم

 یک ییدتیا یرحن ینکج هلیبهدیا لماکت لصاو ینکج هلی هلوا لباق لصن یسقرتو

 دوخایو كمريدتسا فاشکنا یداصتقا لم اباد یناسانم یحراخ راسو یهبجراخ تراجت

 . ردتعا یو و لعنت قم وا عنام هنفامکنا
 كتنفکس كع « كنهدنجا كلام قرهلوا هنتعفم كتکلم یحارخا كنهعتما ىلخاد

 ییدررو تحسس هنسلوا نودم كتکلع هنتعفم كجراخ یالاخدا كنهعتما ینجا ینعی

 كدهما هروک ةو ظنا رانقل دفا ا رکف كرا اش
 تمقیذ دوخایو كن هعتما ی لداعم کوا نوجا تم نلیدیا جارخا هتکلع یجارخا

 لاخدا هتکلمع وشا هبنجا كلام هدتهج لباقم هنو . ردیا شم یقح یلاخدا كنداعم

 یدک ندعوا كنداعم تمقیىذ دوخایو هعتما لداعم هتمسد نوجا هعتما یيدسا

 . ردیا بلط ینلاخدا هنتکلم
 < هدنامزر یندلواشماعا لماک:زونه كداصتقا « یملدام نداعم تمشیذو هعتما

 هدناقفدتو تامولعم ناصقن كب هدنقح لللانیب تاسانم هصاخ ابو «هدننامز مزاشاقیم
 تراجت زکلای مزااقم ندنکیداروک قیقدت نایاش هج زکلای ناه هدرود ر, ینیدلنلوب
 ارجا تارفات هناسانم نالوا یشراق هنبرللم داصتقا ینجا هليا هبجراخ تراحت ینعی

 کلا ینجا كتكلغ یالود ندنسهلدایم هعتما هلنروصوب . یدیاء کتا دا ےک تا
 نکلا ی دحا كتکل۶ فالود ندنسهلدام هعتما اذکكتنانوید عوج نالوا یراق

 نارد ۔یدروتلربو یتکع ییناوا یک یادو ےب لا نرک ا
 تایوید . ردشلدیا نمت ه زا وم 6 یک ینیدلوا هدیزارت قطو یملط وا قجهلاو

 ءدنایدأتقرهلوا هلضف ندناحارخا نوعا تالاخدا هلرخا ریست هسیدا ربثک اهد ندنابولطم
 هدلاح یسکع . یدروللوا دع قفاوم ريغ نوجا تکلع « هزاوم هدلاحوا هسیا شمللوب
 . یدرولشالک [ ینیدلوا قفاوم نوجا تکلم كنهزاوم هسیا هلذف ندنانود تابولطم
 یالود ندنسعلا هقد رظذ یسهلدام نداعم تمق یذو هعتما زکلاپ نوما م کح یاطعا

 . یدرولیدبا ثحم ندالاحو لکش كتراحن هنزاوم



 یسهعومی-هنلوک اف قوقح >> 4

 لوصا هنزاوم وبا هک یدیا هدکلدبا دع لها ردقوا ییاسح تراجت ةنزاوموب

 کوب یرارادهبلع مزاتناق ص تبامنو هدا لیکشت ینتاقن زک رب هجیلشاب كا كروک ذم
 .رایدا هدکمرو ینمسا یمتسدس تراحت ندهطق و

 ندندتاع هده راجت "هلواقمرب یهیرادقنم البا كنتایراغن تراجم هنزاوم كمزا داق رم

 لا ینیداوا شلک ای كنيقلتو رکف کءهدنفح یفیدنلوب یلررض كنیرکید و یلراک ت یب
 هروک هنتسیدنک كنرپ یه ندنیدقاع كن هيرا "هلواقمرب رانو .ردرلشما تابا لوا

 . ردراشما ناب یغیالوا دّقعنم فالود ندننیدل و یهدیاف ر, لدهر و O هاماعم

 دراو هدهدنقح یمهمو# هيرا "هاماعم كنم داصتفارپ كنهدوک ذم تفك نیدقنم

 ىلا هتفد رظن كاسهلضف كنالاخدا رادقم دوخایو تاحارخا رادقمو یی و یراح و

 نوجا كمريو مکحرب هدنقح ینیدلوا قفاوم رغو قفاوم كن راجحم ةهنزاوم ًامومع كنناهج

 یموزا ینلدا لو قنفدت ادرفنم كتیر یه كنابساتم یاس هدنکلب یتنیدلوا یفاک
 ری ا دعا اهدا

 ۱۳۳۰ تا نالب لا ا ا لع ا ندفرط تکلغر ملا یوم هساخا
 كنهعتما نالیدبا لاخدا هتكلع وا ردتکلم جا نیو ندنفرط تكلم ینجاو
 كلىقلت که دنقح یح هلبدبا هیأت هلا نداعم تمقیذ ندفرط یسلم داصا كتكلعوا

 هدناکشتو مظنت كن هيرا تالماعم للملانیب . یدراروبءهایوسینکج هس هلیدیا دع ییغوط
 هدنکلب بولوا لمعلاروتسدو تعا نایاش هصوصخ تداجم ةنزاوم نالوا هللا تکلم ره

 ینجا ره هلرخآ رمت تراحم ةنزاوم نالوا هلیا كلام هلمحاب ینعی هموم ترا ةنزاوم

 ندلم داصتا تع هنی هتکلعیه و تالاخدا رادقم نالوا لخاد هلم داصتقا ندتکلع
 ردنالراقج هنادىم هنزاوم هروک اکوو یللدبا هسیاقم تاحارخا رادقم نالیدا جارخا

 . یدروشد
 نالوا یلجرو وشا یحرو نالوا یثراق هداصتقا یلمرب رکید كلداصتقا يەر, رادقنه

 ینکج هلسهلبدبا بوسحم و صاقت هلا ینج هل | نالوا ندیلم داصتقا یجنح وار كنلم داصتقا

myنا  E oیر کا  O 
E O E A OS Li ۲ 

 . یدرلرو دا ناس قاقتالاب EDS مکحر ات ینیدل وا

 دام تمق یذ كمزلشاقم ی را ادملع كل ءیک یرلرصاعم و موده«كم اش افیع



 1۲۵ & تاباسح ٌهنزاوم و تراج هنزاوم

 یلکشت هدلکشر, قفاوء ردقینیدلوا لباق كتراجت هنزاوم نوجا كمليبهدیا بلج هتکلم
 هدنقح تراجت كمزاش اقص رانو .ردرلشملو هدنادق یراق هنیراتال اعم ی هدنقح

 لدل كنتفک ییمجم هدتکلم كنداعم تمقیذ نالوا یسهحش كلوصا ییدتبا بقمت
 تو هوا كلبا یک و تاس هتیدیازآ ك اف یه هحتلابو هتط وقس كنتمق

 رادهتخر ی افر دادنفاف تلف د ها هنحا تاک ت ید 9

 هما یهسنجا كلام هک لاتحا یتحو ینجهربدلاق ندههروا نوتسب هاهنلاب دوخ اب کج هديا

 نالوا نوها ین افو نالنلو هدنترو بح كلدیا هبدات هللا نداعم تمیقیذ اباد هتیرب

 . ردرلشعا جارختسا یس هج جهدا قیوشتو قیرح هلاخدا هتک وا ی

 تباقر هلبا یلزت كت افو یدیازت كده تمق هدنرلهساب ینجا هلخاد همتما هج هليو

 نط کالا راه نیک تیداس تمقیذ ردق هب ؛>یناک هب هج رد رپ كج لس هدیا

 هلتیرنک | هدریدقت ییدتیا طابترا هدصوصخ کشر هسه وطن تراش هنزاوم .رارویدیا

)Nivellierungstheorie)رادقم هنالدهداس وشا ی هدنقح ده تمق نالرا داب مدیا یاب  

 : زا تانک هل لاسم دلوتم نده داصتقا تاسانم للملا ني [(۱) ی سەب رظن

 .ردمدنتهام ےدارب وا نوحا عالطا هتقشح یه رظن رادتم وشا زا هلکد وب

 كمرتسوک ینتسها كنهموم تراجت هنزاوم تادیقتت نالیدا ارجاقرهلوا ىح رب وب هصااب

 یتجا هفلاس تاد تیامو ۰ رد زاح یتتفومو تمدح 2م جرج لباق ربع هاب رابتعا

 لللانیب رلهحلو ینجا ءروک ذم تادیقس . ردشعا تابا هدیتمها تذسهساس وم

 ضع لر هحیل و یدحا یرادقم تك ایودو تاب ولطم لالا ن» هلب راتعا قلرا یار را هد

 عفر ا هحیاو تادیقتت وشا هب . ردشما راهطا هلبقح یکتا ل هدنلط و

 )۲( .ردشمرتس وکی نکیدرر د مکح رب ىمعوألا هدنفح عضوو لاح كانو يدو تابولطم «یلزتتو

 یانو د هتيرکید كنلم داصتقا رب هقشب ندنسهلدام نداعم تسقیذو هعتما طقف
 هکلایحا .یدشمهملا هنقد رظن یردوجوم كناسانم لللانب بجوم یتسلوا ینابولطمو
 قصالتم اعاد .یدلکد هدهامر كح هبدبا ردقو قفدن هدنامز تمساو موه رانو

 . زکیدما تمجايص هنباتک كکی نافوه ع ردرنکهدنمان یادرقتتیحیرات كن ایرظن دف تد ۷

 ۰۱۹۰۷ خیربیال

 . زکحهدیا ثحم ع وضوم هدهلاةمرب هقشپ



 یسهعو# یسهتلوک اف قوقح >»

 هنیدزوا یدنک فهدا صفا تاقفدت هدرانامز كوص تاسانمو طابترا نالوا هدقلوا

 هدنسهساس دق دک لکد هدنس هسا هعتما زكلا هدوک ذم تاققدت . ردشلبا بلج

 هقفدن تح یسهفاک كراو . ردشمرتسوک 9 ینکیدلک هلوصح تالوح لللانب

 . ردرلیش جاتح هکلدیا لاخدا هنباسح تراجت هنزاومو کلدیا ارجا تایرح « هغعلآ

 كنالاسرا ندک هنجراخو لخاد كدودح زکلاب كنلاسرا هعتما ء هددج تاققدت

 تاتو د و تاب ولعم a تاققدن وشا هن هقشل ندنو ا ا یمسقر

 داصتقا ر . دا هارا یک هک هعوقو یالاسرا هبامرسو دقن نالوا تعا هلوصح

 دقنو هعتما هسرولینهتسیا كلدیا ملظنت یسهزاوم كنسهیداصتقا تاسانم لاملانیب كنيلم

 . یدروشد ردمزال كعا لعدا هباسح ینسهفاک كن ان داح نلک هلوصح هدنسهساس

 ۳۳۰ ام دا ع هم یک كنند طوریتم یسهیداف كلم داصتقارب
 یا رانو . یدرولیدیا نایب یعوزل یسلدیا هسیاقم هليا یوم كنتابولطم طورمتم

 .راردهدنرکف ینج هلوا دومةمكتعضوکیدلیا ذخا لللانب كنلم داصتقا رب هللروصو

 تمیقیذوهعتما تاباسح هنزاوم .رولوا مق تاباسح ُهنزاوم هنماقمتراج هنزاوم یدعا

 لللانب هدنو ادعام ندنو رار هلکعا اوتحا ینراجم هنزاوم یی یتالداسم نداعم

 هدم داصتقارپ .ردلخاد هدهرتاستانداحو عیاقو هلماب نالوا بجوم یانویدو تابولطم
 للم و هروک هنفادنلوب قلهلضف رب هدنابولطم دوخایو هد مذ هدناباسح ةنزاوم وشا

 هللا تکلعرب یه هدهدارو . رولوا قفاوم ربغ ایو قفاوم یتعضو لللانیب ككداصتقا

 ۳۶ نالرا هلا یو ا اکا یحا هاب ندا هزاوم یصوصخ نالوا
 ا نوا اقا لا یا ی ددامتقا لمرب . ردلل را تاباسعت هنزاوم
 ۱۳ یا ا اف تا را اا لمو یار كوا دعامات ىا
 هدسکع كنو . رولس هلوا یا نااح هنزاوم یوم هلو الود یسعلوت یآایولطم

 هدلاح ینیدلوا دعاسمان یلاباسح هنزاوم یعومع هلداصتفا ییمرب ینعی . روایبهلوا عقاو

 هلیا لاثم رب یون ۰ روانبهلوا دعاسم یناباسح ةنزاوم نالوا هلبا راتکلع ینجا ضمب
 : طمدیا هارا

 قرهلوا شورض نوبلم كنسلم داصتتا [ ۱ ]

 یتانوید شوغ ۳۰۰ یابولطم شور ۲۰۰ ندنتکلم ب



 1۱۲۷ SK تاباسح هنزاومو تراج ةنزاوم

 یاو د شویغ ۲۰۰ ییابواطم شور ۰ ندتکلع ب

 اعر ی 2 ۵ ۵ ۹ « (J +« « ت

٩ EAA > TERنوا.  

 شوغ نولم زو یوم یثراق هنسلم داصتقا ب كنسلم داصتقا | یدمش

 ت و دعاسم هدنرادقم شورعغ نولم ۲۰۰ هنسلم داصتتا ب دعاسە ربع هدنرادقم

 قرهلوا شوف نویلم ۱۰۰ ًاعومحم ءدلح یدلوا یواسم هدیثراق دا
 ندن رام هنزاوم هل راتعا قلوا رسعل ر, یللوش اهد تاباسح هن زاوم .ردهدعقومر دعاسم

 تراحم هنزاومر دع هلا تکلم ینجا رب و رولسهدنا لکشت هدلکشرب هقشل نود

 هتلوا دعاسما كناباسح هنزاوم نالوا هلا تکلم ىنىع فالود ندناب ود قوحر اس

 . مدیا حاضیا هليا لاثمرب هدینوب . ردهلبوب هدیکع كنوب هنيو . نعهلوا عنام

 قرەلوا شور نوبلم یتکل#ء |
 ندنتکلم ڀي

 فالود ندنتابسانم للملانیب راس . یالود ندنتابسانم نالوا هلا تراجم

 یاو لد ش و رغ نویلیم۲۰۰ینابواطم شو رغ ن ویلیم ۰ یاو د شو رغ نویلیم۲۰۰ینابولطم شو یغنویلیم ۱0۶
 ندنتکلم ب

 2D ٩ D » 9 5 « 9 ع۰ و « » ۱۰۰ 2 » ۰

 ندنتکلم ت

 نوساوا » » ۲۰۰ و « «» عمه دو 9 . ۸ ۱۰ « ( ۰

0۰۰ 4۰ ۱۳۰۰ ۸۰۰۰ 

 هليا کلم ب هلس.الود یسلوا هل طف شورض نولبم زوب ندنتابواطم كننانود

 فالود ندنناسانم راس هدلاح ینیدلوا دعاسم ربغ ینراجم هنزاوم هدنناسانم نالوا

 نالوا هلبا ب هلک:و بولوا دعاسم هدنرادقم شویغ نوبلنم ۲۰۰ یسوجالپ نالوا

 یتکلم پ . دولوا شلوا دعاس» قدهلوا شورغ نویلیم ۱۰۰ یناباسح *نزاوم عو

 یالود ندنتاسانم راس دعاسم هدنرادقم شورغ نولم ۱۰۰ یراح ةنزاوم هلا

 hs یاباسحةنزاوم هدنرادق نویام ۰ ارح بولوا یواسم یسوحالب نالوا

 نولم ۲۰۰ یسوجالب راسو ۱۰۰ ینراجت ٌهنزاوم هدنناسانم نالوا هلبایتکلم ت هو
 . ردقفاوم هدنرادقم نولم ۳۰۰ ءو یاپاسح ٌهنزاوم هلقلوا دعاسم هدنرادقم



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح > ۸

 ۱۱۳ ۰ ۱. هام نالوا لا تراش یو نامولطم هاب كتکلم 1 ]

 داصتقا [ ۱ ] هدلاح ینیدلوا هلضف هدنرادقم شورغ نولم 2۰۰ هدنالدام لالانب

 6۰0۰ تو )۰ یوم كتاباسح هنزاومو ۱۰۰ یعو2ج راحت هنزاوم كسلم

 رددعاسم قرهلوا نولم

— 

 ۱۳ 0ا ا ا ف دا لوا نرم هتنعرف تنواع هزاوم
 نداعم تمدقیذو هعتما هدقرظ نامزرب نعم كتکلع رب [۱] تداج هنزاوم . !هثلاح

 یسهناخ تاحارخا هروک هتفیدلوا یسهسیاقم كنتانو دو تابولطم نلک هلوصح ندننراجم

 جارخا تاحارخارب مھ ارز ۰ ررتک هلوصح یانود هلأ یسهاخ تالاغداو تاپ ولطم

 هدنالاخدار مھ اک ینیدا وا ب> و۵ یابولطم دلم نالیدیا لاخ دا كتكلع ندا

 . رالق فلكم هلسسارجا تایدأت هتکلم ندیا ملست یهعتمم یتکلم نایدیا لاخدا
 هعفدرب هنتهج تابولطهكءاهداصتقارب هدنالماعم ء راحت فرص هلع ءانب هنابولطم هدوحمالبرپ

 هد هوا اا داوب ا سا یوم یا حا هواعمو هادا دارم تکل
 تالومعم لماع تیام و وخ فاحارحا كننالومعمو تاعونصم نالوا شلدیا لاا

 هنتهج تمذ كنم داصتقا نع سکلاب . ردکج هلیدبا دق یعوم یاحارخا هلخاد
 یالاخدا كنالومعم نالیدیا لاعا هدهدنجا كلاع ندنسهنواعمو هشادتبا داوم ینجا

 . رولوا لخاد یعوج یالاخدا كتالومعم ینجا نوتس ۳ یعوع

 لاا ندهتواعم و هادا داوم ینجا الثم . رولیهیدیا وغل "الباقتم راملق ضعي
 یالاخدا كنواعمو هعادتا داوم ینجا یتمق تاحارخا هلومعم ةمَتما نالوا سشلدیا

 ر فا اتک مان یوم داصتقا لع رصتح : 061051۸۲ 56۲۳0116۲ كرالومش واتسوغ 1۱)

 یرلهفیح نالک بقاعتم یا و 14٩ دلج یجنکیا ۰ ٤ غنرپسیال : ردق هنعبط یجتتل او
 نفنب وت .عبط یج ٤ یسایس داصتقا لع رصتخح : .E. v ۳۲۱3۲00۷10 غوویلف نوف . |

 . یرلهفیح نالک بقاعتم ینا هلبا هفیص ىج ۲۵: . دلج یجنرب ۱۹۰۱ غیزپالو
 یجن ۲ [۱۸۹۸] هنایو یناتکس رد هدنقح ه راځ تسابس لل لانیب : 1. 0۳00261 لەسنورغ

 . یرلهفیص نالک بقاعتم یناو هفیجح
 یاو یجنت ۸۲۳۸ دلج یجنر ۱۹۱۱ اه « عبط یجن ۳ یتفل داصتقا : 1. 1۱۵۵0۲ رتسلا . ل

 . زکیدبا هسیاقم هلا یرلهفوص بقاعتم



 1۲۰: * تاباسح هنزاو.و تراج هنزاوم

 یهدنراقتسقاتسیا تراحم هلع هانب .ودهدلاح ینع ءدیسکع كنوب .ردیا اوتحا هدیتتمق

 باح یئداق هنر كما دق هجورا ییربره كراپورغ وب نالود نددبق زرط
 ضع هد هب رام تالماعم هدنناب یحارخاو لاخدا كيهعتما یدعا . ردیلمع اهد ندکعا

 جارخا هعتما هلیتروصتبسنارت ندتکلمرب یلم داصتقارب ىجا .ردراو هدرایتراپ فلتخم

 لتا هس رب هدنلکسخ یرجا تطاسو یمهلخاد ترا كتکلعوا هاتهج ی دا

 داصتقا یروبحم كا لقت ندرلتکل۶# ینجا یهلخاد ٌهسعتما ندفرط رکید . رولوا

O OT O rلس هط او  

 طسوتم ینراح ینجاكنهعتما كرتو هنتهج گراد روم هاسروص تدسنارت نداکر

 ما انا هاهرط از یا » یک ناقلا a یا اف یا یاقوت
 تسنار نوجا داصتفایمر . یدکج هدا دق هتهج تمذ یروص قرهلوا تسنارآ

 مادرتور ثتکلعوب هکرولی هلبرتسسوک ادنالوه قرهلوا لاثمرب یشراق هنیدناوف كنتراجت

 یااص لاسو نارد نالا دراو رادقم لک هد لای و .دحلم ناز ات

 نالوایراح هد دار .ردهدک لرد و هنلحاح یشراف تطح رک یسهعتما تح راکت

 حالصا هدندنوب .ردب زاح ید هدلوادن نالوع وفو هاب دصتم یحالصا كرالام ضعإ لاح

 لاخدا هلیدصقم هفصتو نالیریو هدف کج هلیدبا هداعا هجراخ بقاعتم یهاعا كنس هلماعم

 یسهخوح هرتلکنا لوا ندیرح الثم . ردهدقمشالک ای. هلءاعم هلباجراخ كيهعتمانالیدیا

 هدکنردن وک هیانالآ هدزوا كلدیا هداعا هءرتکنا ءرخ الاب قردلصاب هلبا ابو مدانالآ
 ال هام و ید . ردیعد راو یهماعم کت و حالصا رب هدریدقت وب .یدیا

 یعسنوجا هبفصت و حالصا اینال |کنوچ .دددوجوم ی هلماع«حالصا رب قج هلوانیادنوجشآ
 یسهعتما نالآ هك ةو هل ءدلاح سکع . ردهدقلآ یعتم كتتلاعف ًاقفوت اكوبو هدكما
 انالآتقو وا « رولیدبا هداعا هباسنالآ هني هدلاح ینیدلوا شلدیا حالصاو ردک هجراخ
 . ردککد راد هام حالسارب قج هنلوا نویدم نوجا

 تراج هکردطوم یتکرحو رس كئداعم تمق یذ هلاوما تالدابم لللانب
 زسهیش چه یالاخدا نداهمتمیق یذیه نالیدبا دق هلتیرنک ۱ هصااب هنیراقیتستاتسیا

 .ردهلماعم رب قح هل وانویدم هدیناحارخانداعمتمسقیذ ر یهو هل ماعم رب قج هل وانراد

 هدرلتهج ضرب نلکهلوص> نددارفاتالحا رم لام لانیب هنیرلپورغوب كنهیراجم “هلماعم
 تالحاملللانیب هلهج و یکیدادیا ضرع هدنومون یجنکیا كنهعوحوب .رواوامضنم



 یسهعوم یسهتلوک اف قوقح ># ۰

 هب هم و "هبراجحم "هلماعم یسجر . رولوا بج وه یتسهلدانم هیامسو هعتما دارفا

 . ردط و ص

 ۳ یا ندا ین یارحا دتکلع لحادو نراهم ندا ترم هتکلم

 ۱۳۱ ۱ وا الا ندن راعکااع رنا ةو هما رادقم یرلکدربتک كن هلع
 )۶ هجوک لو نیرجاهم ندتکلع ینجا سکعلاب هدلاح ییدلدیا دف هسهناغ تابولطم
 ۳ و هنر ا ناار نک هرخ الاب رنا او نالا ءدکلر ندتفرط

 ینرایعس تاوداو تالآ و یترلهتب یاشا رارجاهم ندیا تدوع هیاکرت اضرف . ررک
 هل یداصتفا له اکو تفک وب هسراردبا لح هرخ الاب دوخایو « راررتک هدکلرپ

 یراترجاسهم اش ما هدحتم تاموکح یه لنامع سکعلاب . ردجازقرب ندنرظن

 ۱۳ را تل مدما دو ابو کرارا دکار یاس یاسا کو هدنساسا

 ۱۳ یر کو لعا» رک هلع هاتب . ردزرضر نوجا یداصفالم لئابع
 هتتهج بولطم غلبم نالوا دلوتم ندنوپ هسرلردبا لاسرا هعتما هنیرلیلصا نطو رارجاهم

 ییپ هیلخاد ٌعتما دوخایو یتالاخدا ها اپ روک ذم غلیم هدلاحره کنوچ . ردیللریک
 یهدنقح رلندیا ترجاهم هلتروص.هئاد ترجاهم .ردیا دییزآ ییمتورث هلسهطساو

 ا ا ووا لاو هلع داسقا لم اهوب دق یس اا
 دصاقم رئاسو یداصتقا هلبا یلمکت كنهلقا طاسو هقشاب ندنرجاهم . ردعقاو هدهدنقح

 زارحا تمار نوب اغاد هدرلندیا تحابس هلتروص هجنلکا ايو اوهلیدبت دوخایو هليا

 نه یرافدقار دلع یرلکدتا ترایزو هعتما یرطدرتک هدکلرب لر و . راردیا

 هدکلرب هدنراتدوعو یرلقدلآ نوئاص قرهلوا هعتما هدتکلع وا هللروص ینع و یش

 دنازآ تور یم هدهدلاح ییاره اریز . رولوا لخاد هنسهناخ تابولطم اشا یرلکدروتک

 نانلوا دادعت الاب هجورب لاوما تالدام هلم اب ندانایرج لللانیب ارظن هشینروک . ردیا

 . رول هلیدیا لاخدا هراپ ورم

 ینراناخ تمذو بولطم زنکلای هسرولینهتسیا كلدیامظنتیسوجنالپ كنایرجوب یدعا
 كراج هنزاوم یقوفت كنسهناخ بولطم .یدیا یا هسیاقم هلیرار رویا عج ورا ورا
 دعاسریع قوه كنسهاخ تمد .یدنا ردیاتاسایعبدلوادعاسم هدنفرظ نامزو ناعم

 هجردو یاستک | كئراج ةنزاوم رب یتیقح طقف . یدکجهدیا تلالد هنراجت ةنزاومرپ
 . ردطد هداس



 1۳۱ تاباسح هنزاومو تراج هنزاوم

 تالاخ داهج ز کل اینیزسکم |قیقدن ینطئا رش و بایسایلاخ داو جارخ | هعتما «راقمتستاتسیا

 کلا لکد هل وصح ند هدتحاس رسو ترجاهم هدیراقوب . راردنا دق یاحارخاو

 لئاسم هاب تارهاظت ینع . یدشلرتسوک یالاخدا همتما كح هلس لزا هنسهناخ بولطم
 «ترجانالفلجروب هتکلمیتکلمینجا ارز .ییلکهنادم هل ر وص ینیع هد للملا نیبهیداصتقا

Ng A LE ASE E ۰ E 
 . رولیر-ان وک همتا هلناعفد هنیرب لا ثرا « هبهالثم هنماقمرا بش نالوا كج هليدیالاخداهدنلکس

 یدکج هلبروک قرهلوا تالاخدا رکلاي هدنراةتستاتسیا تراح رانوب طقف .رولس هل ردنوک و

 .یدکج هلس لب زای هنسهناخ تمد رارب هام وکی تالاخدا هل اب رنو نوت هلا ققدرب یطسو
 ینیدلوا بولطم ًامسقو تمذ ًامسق ینعی یتعضو عون ییاوب كناجارخاو تالاخدا هتشيا
 تالاخدا هدلاح رب یرهاظ و یلکش هدنروص ر هنالد هداس كيو . زلروک هتک |

 باسح یلماکت كئراحم هنزاوم ارظن کوو . رولیدیا هسیاقم هلی رکیدکی تاحارخاو

 . رول هراقج هنادىم یحماتن یرغوط یلبلاحت هدنروصر, یتبقح كدادعاقحن | .رولیدیا

 ینیدلوا یامولعم عین ر هناکی ثنناحارخاو تالاخدا هعتما یتنستاتسیا تراح طقف

 . ردقجهبلوا یر ندقمشبلاح هدنروصر یلکش هللا یدادعا یتنتسااتسیا تراحګ هجندم

 چیه یم شاک اب كوي وب نالیدیا ناب رانالوا زهجم هللا لع یالوط ندنوب هتشيا
 ۰ ردلهب وط قازوا ندرظن تقورب

 را . روس دار اعد رو دم یاطج لا یروص نا وا هاهم تمام دف
 هنیو زالدا دق فده ینجهراو كوص كلا بولیزاب لع یجءدک كلبا زکلای هدناحارخا

 و۶ ردقه ره هسرولبزا لع یادم وے ها دکل صد ناشن لح هال

 یعومع .رولوا شاک اي هلماع تراجم هنزاوم یصوصخ هل هساوا یلاطخ تراحم ةنزاوم

 . ردفو یتا ك اک ندهر دوخایو ييدتم هیمرت كن هعتما نوحایسوحالب ترا

 هم وب . ردراکرد یتسها كوب هدنسوجالب نالوا هلتکام رب رکید كتکلم رب طقف
 یراقنستا یا سور < رول سوت هدیروص 7 راکسا اهد هز لاته ا ی همهم

 هدنسهدس ۱۹۱۳ نالوا یس حلص كوص ۳ کوب . راردا دف ىلع كالیا اعاد

 ندهسور هدلاح ییدلدیا لاخدا هعتما .دنرادقم هلبور نوا ٩٤۲,۸ هبهسور نداینالا

 هدریدقت وب یدعیا . ردشلوا عقاو تاحارخا هدنرادقم هلبود نوبلم 4۵۲,۹ هباینامل ا
 یداصتقا یلم سور « هلا قیقد" رب یحطس تداجت هنزاوم یصوصخ نالوا هلبا اناما



 یسهعومم یسهتلوک اف قوقح 2 ۷۲

 دعاسهریغ كپ هلسالود یمظع قفوت كنالاخدا نالوا عتاو هیهسور نداینانا نوجا

 ارظن هنیراقتسناتسیا اینالا ندیا تربغ هدق یناشا لح دوخای یامنم هطَقن . یدیا

 ینیداوا غاب هقرامنونام ۱:۲ و هدنسهنس۱۹۱۳ رادقم نالیدیا لاخ دا ور

 . ردشمتح هف رام نولم ۸۸۰,۰ قحا یاحارخا هبه سور كناسالا هدهنس ینع هدلاح

 اع هنزاوم یصوصخ نالوا هلبا هسور ًارظن هفت نالا نالا یدعا
 .ردهدنرافتستاتسیا هسور اخ .یددعاسم ربغ كي هلئروص ینیع هسرولی رو مکح ارظن

 بانان آ ءردهدکلدا لاخ دا ها ناب دا مادرت ود هک «یراخذ هسور وج کد وح

 ۱۹۱۳ ادالوه . رولوا دف قرهلوا تاحارحا هب هدنال وه هدر, شح هاب زاب تاحارخا

 یس«.تماسور هبور نوم ۶ ارظنهنا راخا و تامولع«یرلکدریو كراسور هدنسهنس

 .یدشم هعا ماست هعتما هلضف نده ورنوام ۶ قحا هور هدلاح یمادنل وب ا

 .ردلکد تیما زناح هکدلدیا جارختسا هحشن رب ندنریدنک راقاشلک ای یتدستاتیا یکوب

 هنزاوم دعاسم ريغ ییهاظو نالوا یثراق هایناملا كنسهموع راکفا هور طقف

 کک یددلوا كلام هدر نو اعاد یش راق ااا كي هسور هل سس« ال و د ترا

 یشراق هغازسقحوب لع نامز ینیدلراقیج جان ضب نوجا داصتققا ىلم یک یا اطعا

 لاخدا هدیرلقستاتسرا ترا E ره 225ا ند وا . ردفلکم هل .ہهغظو تكهوروب

 .رداطخ رب لوس هدبسلدیا دق هدنروع یاننا نددودح كنتأبف هعتما نالیدیا جارخاو
 لتا ندنت اف هسایدوج وه تک ام نت ي ا كن هعتما نایدیاجا رخا هد ر دش وب

 دوح رم هد راتکلع رک ا تمو ر تاعارحا یراود رم ارز ٠اا دعاش هدهحردرب

 .زمشیااج هغءالک | هدنروص رب یترظوط یتأف كنهعتما نالیدیا جارخا هلیسالودی-م هل را

 ینعل كاف هدر وص را یقح الود ندنسلوا دوج وم كنموسر 5

 هلاصحتسا فراص» یتمی قرهلوا تأبف عوخم هددودح هعتما ناب .۱ لاخداو نالک مزال
 فراصم ردق هتندودح كالحم نلیدبا لاخدا ندلح نایدیالاصحتسا ءى راحو تبشتم

 هلا تافراصم قاط رب ندیا دییزت یفراصم لاصحتسا یک فراصم هطروغسو هلق

 .دولیزاب هدنافرب كسکو كب اسبق هیهعتما نلیدیا جارخا تالدا ًارظن اکوب [1] .رولک

 ه هنیفس ۲۳66 01 02۳0 ینیقرهلوا 20۲ هدندیقكت هعتما نلیدباجارخاه دننراجم طبع رع 1

 ۴۳۵1عادا ینعی 6 هدندیتكنهعتما نایدا لاخدا هدلاح ییدلرتسوک قرهیلوا ینرجا هلقن نالوا ردق

cost, insuranceرول دا هنارا هل | تارا هلقن و < هطدوفیس هنراح فراصم  . 



 1۳۳ x تاباسح ةنزاوءو تراج ةنزاو»

 تاسانم للنانب و نالوا ثعاب هنلوصح تاعذو تابولطم لللایب هددامتقا ییمرب

 یقفدت ج نکرد هار یرلءملف نالی راقح هادم ندنف رط هراس اا

 . زریلسهدیا لامعتسا یلکش ی ہد ملام یلوا ندو نوجما كو انا رتسیا كا

 یجهدبا دز ییم تور یایرج كنه مرس نالوا یسهحش كدارفا تالحا مع لالانب

 دا" نیرو کا دکل دف را نر نر
ESاب تو تاتو ها  Eهداح ییدت زا ق ته تایواطم  

 تالماعم ینمع نوجا ی ترحاهم هد ن دن کر ندا 2 دا صتفا يلم

 تحانسوریش لللانب هدوک دع تفک .ردللزاپ هس هاج تمد كداصتقا نیم وشا هیدقت

 هدکلر كرلدیا تحاسس . ردعقاو هلشع هدددهدق تاکرح نالک هلوصح هلع رط

 هدارا» كرانوب طقف .رریو تبسس هنعوقو دياز هدنسهناخ بولطهدقن رادقم یرلکدربتک

 یرلفد راقح هحراخ ندتکلخ دکل و نالوا ثعسم ندلماعم یرلکد ر دل هح

 ترجاهم ندتکلع رب ندفرط رکید .ردیا مدرای هنیدازآ كنانود دقن رادقم
 هنناقلعتو ابرقا یو یرلقدقارب هدنراتکلم قرهملوا هنهل یرایراح باح یدنک ككراندیا

 سکعلاب هدلاح یفیدلوا هلماعمر هنهل كتکلعوب یسهفاک كن ها یرلکدردنوک هنیراتسودو

 نطق درخابو یون کلر یا ندنفرط نره نرو ها نفر 5

 یک یر ادنک ANE رک درو هر و ته و یا
 . ردهلماعم رز هنملع یرانطو

 تیبس هثسلا تاداراو باستک | هلتروص چوا هلداصتقا یلمرب هلقت تامدخ لللانی
 ندنسهلقلصاخشاو هعتما ینجا نایدیا لقن هلبا رارفودنمشو رلهتفس دناع هتکلم . رریو

 نام هتکلع هنيو .ردیللدیا دف هتهج بولطم دامتقایلم تادراو نلک هلومح یالود

 بلش « یرجا زوغالق یسوکریو نامل هل.س الود یرفصسو ریس راک ینجا هراناهل

 « تارا ینجا تیاهنو تادراو ناسا ها راکت یا ی 1

 هنسهناخ تابولطم هني تادداو نالوا هلیتروص لاو یناریام نونلت « فارفلت «بوتکم
 نالا نوجما ىلامعتسا كناسیسأت ینجا ندراظن ٌهطق جوا هلبنیع سکملاب . ردکجهع
 ودقح بز اب اع تار د تافواعم راسو رایت

 راردیا هلماعم یارجا هدجراخ یراتکرش هطروغس لری « راهطروفس لللانی
 هنهل جراخ یراتکرش هطروغس هلقن یلرب هنيو راردیاذخا ریو ترجا نوجا كنوبو



 یسهعو#م یسهتاوک اف قوقح >8 ٤4

 لقجهلآ ندەننجا كلام كداصتقا ىلم ینیدلوابوسنم هسراردیا افا ی راشیا هطر وغیس
 یشراقهنیرلا طق هطروغس ناکهلوصح ندننوکی تادراو هدلاح یه . رریو تببس هلسملوا
 هطروفیس عون یه هدتکلم لخاد هدلح یکع . ردیللسا حرط نوکی نانلوا هیدأت

 كنيرادقمتانود قرهلو نودمیشراق هج زاخ ی داصتفا یلم لح نالو هدطس ون هنس هلماعم

 ندنعیاقو هطروغ.س نالک هعوفو « هک E و . رولوا بجوم یتسمشل هدایز

 .. ردبللدیا ليز نت ترجاو مر ناقج هجراخ نوک نالیدیا ه دات < فالود

 هصقارک «كنهیامرس یر . ردقشیراق زآ رب تیفک هدلوادن كنهامرس لللانیب

 ندراداصتقا یم ینجا یحارخا « نوسلوا عوضوم هدجراخ هليا هدعو نوزوا كرکو

 .رالق ىلج روب ین یم داصتقا ا یلاخدا كب هام رس یھ . رولوا بجوم یقملوا لقح ها

 «كننرجا طسوت نوجا یرادقم هیامرسیلر, عوضوم هدهبنجا كلام یحارخا كن هبام رس

 كمتع و ضلاف ترجا هدنلاخدا كنهيامرمس هدلاح یتیدلوا بجوم یلاخدا كنعتعو ضئاف

 . ردکعد نویدم تک نده و هکرولوا تعاب هنجارخا هجراخ

 كن هيام رس یل ری عوضوم هدحراخ هج وا فرص هيام رس نالیدیا لاخداندج راخ طقف

 ها حالا تالاخ دا کو هدرردش و هسرولو.ء وق و هاب دصتم او هداعارا رکت

 یحارخاكنسهام رس ها ندا تلاعفیارجا هدتکلم هوا یک كنو . ردللدیا دق

 ا اا صفا
 توو راردیا لامعتسا هدنراتکلع ینجا یتسهبامرسینجا راهسرو و رلهقابیل رب رک |

 ۳ تاراو زرد صفا لم هسراطدا دشا را طی نوجا
 قرهلوا هنهل هدنجا كلام دوخایو ندننالماعم یهدهینجا كلام كتهعمت . رولوا شلدیا
 نا رم اا كاع کا ر اما نانلولافا ,دتکلع
 ۰ رددقم هد ها قجالآ هدرلنو . ردهدتعضو ینیع

 عقوم ذخا هدنسهناخ ند هدیالماعم رزکب کوب نالوا نوجا رلبارپ كرادنج|

 اعد یسهدحتم تاموکح اغ ا نوجا یبهسانب هرتلکنا : الثم هج هلو ردنا

 هلرتاخذ نوجما یسهدحتم تاموکح اق را هدنلاح ی هام ندنفرط امریف رب یلادنالوه
 یتاعاكرتاخذوب نوما هرتلکنا هدلاح یدلوا هلماعمرب بجومینجالآ یالود ندنسمیایم

 نر اه وه لاو یر ساب نی ها لات یرحل طسوتو
 . ردهلماعم رب ینحالا یالود



 1۳و و تاباسح هنزاومو تراج هنزاوم

 < رهه « تتصو رادقم « ثاريم هصح یسحنک وص كنلوادت هام رس لللانب

 « هروک هللاح هکردیتایدأت دق بناطادبحو یک لا هییرح تانمضتو تاصیصخت
 ردقت قرهلوا تمد دوخاي بولطم «ارظن هنسسهرک هتکلع دوخای هنسمقح ندتکلع

 ۰ ردکچ هيدا

 هقناب یلرب هدنسهلماعم هوست كراداصتفا ىلم ینجا « تاباسح هیوست لللانب

 هدمدنروصیمکع یک ییدرو تیس ادرار ر قالود ندنرجا « یطسوت راهور
 هداصتقالم هدریدقت ییدادبا لامعتسا نوجا تاباسحهیوست یرلهسرو و هقناب ینجا ینعی

 روو را شف

 تان وید هليا رلملق هلم ابکهدنسهناخ بولطم هسرولیدیا وزوا یمظنتوجمالب رب یدعا
 كنابولطم هروک هلاح .ددیللدیا هسیاقم هلیرب رو یللدیا عج یسهفاک كراپ ورغیهدنف رط

 یسهحش ینیدلوا هدلکش رب دعاسم كتعضو لللانب كتکلع ًارظن هنخیدلوا قوفتم

 ريغ یتمضو لللانب كتکلع هدنلاح توف كتهج تامذ هدلح یبکع .رولکهلوصح

 رولشالک | ینیدلوا قفاوم

 هباسحیرلپورغ هلذجاب كتراجگنزاوم نالبدیا حاضیا هجهصق هدیراقوب هقشب ندنوب
 بیم ندنمهلماعم دن عونیهو ندنسهلدابم هعتما هلا هکر, یرغوط اهد یللدیا هوالع

 وغالب هرکصندناو یللدیا هسیاقم هل تمور نوکی كنانوید ینوکی كنابولطم نالوا

 تسضو لللانیب كداصتقا ىلمرب هرکص ندنو قحا هتشيا . ردللدیا جارختسا

 .رولیریو یمانیناباسح هنزاومكنلم داصتقار, هداعلالع هبوحالبو .رولوارهاظ یمهمققح

 هلوصح ندنسهلاوح كراتمف ها هدنفرظ نامز رب نەم كتکلعر, ندنو یدعا

 ]٩[ ۰ دواشالک | یسهسیاقم كننوکی عوج تاعذو تابولطم نالک

 یکیدلدیانایب ًاررکم هدهلاقم یهدنسومون یجنکیا كنهعومم یسهناوک اف قوقح

 «هلهج و زمکیدروک هدیراقو .ردلکشمكی كمليب یتسقق> نوکی كيورغ رب یه هرزوا

 لللانب ییدتبا لامعتسا رلهعفد قوج كپ كلهدنورغ هنبرب یریبعت تاباسح هنزاوم [۱]

 هنزاوم هدایید نوت طقف . رولم هلوا یرغوط اهد هکل ایحا قع اللوق یریعت داصتقا هنزاوم

 . ردلکد یفاوم كمریدشکد ینو یا ندنفیدلناللوق یرببعت تایاسح



 ی-هعومب یسهتلوک اف قوتح >> ۳٩

 یادم هأاط قرهل وا خررصو یی وط كب هلس كراقتستاتسیا نالوا یراطم هنققح یتح

 ۰ ردفوب هراح 42 شب ندنمح و ریدش هدنقح یرارجید رظن فرص ندنس هلداىم هعما

 . ردحاضیا ینغتسم ینیدلبای راقاثلک ای هللومم ردق هن هدنساننا نیم و ریدقت طقف

 دام اد لالا ن تالکشم یهدنمظنم هدنروص رب یرضوط كناباسح هنزاوم

 « كج « هحلوب هصاححاب هدنکلب لکد هدنروص رر قجهلوا رهاظ هليا زوک ثانسهلدام

 یعوعو یصوعخ عونلافاتخ یک هیراجت مامسا « یادنس نوید كنلودو هیدق تادنس

 نوا داصقا لم رب ره امغر اکوب . ردیالود ندنسلدنا اضاو ارجا هلا یادنس نوید
 اا ات دلو .دتسسووو لا + یاباسح هنزاوم یدک
 تشه طقفو یلهمش هدنناعرفت زمسهمش چه هسرولیدیا تکرح هناراکطاتحا هدنا رب دقت و

 . رولیدبا هدلا رکف رب یرفوط هدنسهبم و

 هنزاوم نوجا كمرتسوک هدنروص رب مرمع اهد یزعاتفدت نالوا ردق هبیدش

 لودج هدنلا یراهناخ تمذو بولطم ییراپورف فلت کهدنآ كنتاباسح تراجم
 تراجم هنزاوم نالوا نایب هدیراقوب هداروب زکلای . مهدیا هارا قرلواهای ناي هدننروص

 . ریلکمزال قمدعوط رود ندتتد رظن ینافرعت یهدنقج تابادحو

 [۱] هیراجت تالماعم - ۰

 تمد بولطم

 یلاخ دا كن هن واعم هليا هينا دتباداوم ینجا كنه واعم داوم هللا هادا داوم یلرب

 ندهواعم و هسادتاداومیل رب هدهدنجا كلام نده واعه و هسادتا داوم ینجا یحارخا

 تدا كياعونصمو تال ومعم لصحتسم ۰ یجارخا كت الومعم لبهحتسم

 ۰ لاحدا كياع ونصم یتحا هلماع ۰ یحارخا كياع واصم یر همام

 تیسنار ندتکلءینجا كيههتمایرب تفسلاو ندتکلع كنا ینحا

 . یدوص هلسروص .یروم هلتروص
 .یالصا كي هعتمایل رب هدهبجراخ كلام . یحالصا كيهعتما ینحا کلم

 یحارخا كنداعم تمق ید یاخ دا كيداعم تءق یذ

 . ردقباطم هرلکهدنتیامن كلاقم کهدنسوصو یجنکیا كنهعو#ب وب رامساو وصوت [۱]



 تابادح ٌهنزاومو تراج ةتزاوم

 2 هدیابلط ندج راخ كتکلم تب

 یسهیوست كن بام رسو دهن عون یهیج هلرب
 تاطادحو كلذک و یلاخ داهعتما هدنمص

 ۰ یاخ دا هعتما هلسا ال ود هق وقح تالماعم

 : دارفا تالخا ص -- ۷۲

 هام راسینجاو نیرجاه« نر هتکلم

 ىدا نالیرتک هدکار ندنفرط

 راس ینجا و نیرجاه« نرد هتکلع

 . هعتما رادقه نالاب "الا ههل

 لاراب هسا وف طا

 یحارخا هعتما ندنفرط نیحاس

 راسیل ریو نیرجاهم ناقجندتکلم

 هما" نالیرد و ندنفرط ۶

 راس ینجاو نیرجاهم نره

 _ِ نالیردنوک ندقرط هلع

 نوکی

1۳۷ KK 

 هام ر مو دن ندتکلم كتهبنجا كلام

 هدننمضیسهموست كنفج هلا نالوا ین الودند

 تاللماعم بنا ادبح و كاذکو یحارخا هعتما

 .یحارخا هعتما هلسس الود هف وح

 لرب هلیا نیرجاهم ناقیج ندتکلع
 هعت»ا رادقمنانل| دکار ندتف رط + راس

 رابسیل رب هلان رج اهم ناقج ندتکلاه

 «یرادقمهتها نالتردت وام رح الا هک

0 
 ب

 هدکل ر ندنفرط نیرجاه.نرک هتکلع

 .هیام مسودقن نالیروتک
 نالیردنوک هنیرجاهم, نرلا هتکلگ

 . .دق :زادقم

 . دن نلیدبا لاخدا ندنفرط نحاس

 ندتفرط نیرجاهم ناقج ندتکلع
 : دق نرادقم ناتما لاسرا

 ندنفارط نجام ناعغح ندتکلع
 ان دادقمو دف ندا ریه

 نالیردن وکه نب رجاهم ناقمح ندتنکلم

 . ده رادقم

 . دق نابدیاجارخا ندنفرط نیحاس

 لاسراندنفرط ن رج اهم نرد هتکلم
 . دش رادقم نال وا



۸ << 

 هلقت تامدا ۳

 نالوعوف وبا رارفودمشو نافسیم

 دلوتم ندا كرلدنجاو هعتما ىجا

 ۱ تادراو

 هرانامل دناع هتکلع كتنافس ینجا

 تا درو ورم ندنرفد وری

 فارفلت و هتسو ںیم كنار ام ینجا
 E و زاها هل هط او ی ام
 .تادراو دلوتم

 : رتهطروتس 6 . 

 یهدجراخ كرات ست هطرودسیلر

 مر,یرلکدلیا ذخا هلسبالود یرلهلماعم

 هتیرلاضف هطروغتس نالک هلوصح ندلدیو

 ند رط ترک ناسا هیات رو
 . تادراو قاتم

 جراخ كنيرلتک رش هطروغس هلق یلرب
 ندغلبم دلوتم ندننالماعم هط روغیس هنهل

 هدا یراق هنرلاّمق هطروغسنالکهءوقو

 . تادرا و قاتم ندنلب زنت كمس ناکمزالیس

 لود كنهامرس — . ۵

 كلام كنهیامرمس ی , یهدعو هص و

 . یلوا عوضوم هدهدنجا

 ك هيام رس یل ر عوض وم هلیاهدع ونوز وا
 .یحارخا هیهدنجا كلام

 ند هام رس یل رر عوضوم هدهیینجا كلام
 تعم و ضلاف هلام ی رجا طسوت دلوتم

e 

 یمهعومت یسهتلوک اف قوتح

 ا رارفودمش و نافس ینجا

 ۳۳ ل ناو همه لو نالوعتو
 ۱ . تافراصم دلوتم

 ریس هنیراناعل ینجا كننافسدناعهتکلع

 ورا ناو نی رفسو
 هتسو ینجا كنار ام داع هتکلم رب

 ۱۳و اهاه سدطساو یاسومفارفتو
 .تافراصم دلوتم ندنس

 -هدننکلم كني راتک رمشهطروفسینجا

 یرلکدلیا ذخا هلیسالود یرلهلماعم یک
 هطر وغس ناک هعوقو ند رجا هلا ا

 ندنحرط كنوک نالواهدات یشراقهنسراقو
 ۰ تاف راصمیابتم

 ناقب> هادم ندغلیم دل وتم ندنالماعم

 ناکمز ال یسهیدات یشداق هنعیاقو هطروغس

 . تافراصم قامته ندنلیزنت كمسق

 هدنکل#م كن هام مس ینجا ی هدعو هسق
 .یشوا عوضوم

 ینجا عوضوم هلا هدعو نوزوا
  لاخ داره عکاس

 ندهیامرمس ینجا عوضوم هدتکلع
 كمتع و ضئاف ہلا یرجا طسوت فالود

 . جارخا



 تاباسح ًهنزاومو تراجم هنزاوم

 كن هیام رس یر عوضوم هدهبینجا كلام
 . یسهیدات و هداعا

 ینجا هلسهطساو راهسروبو هقناب یر

 ید هدج راخ دوخابوهدتکلع كن ءامرس

 كلام دوخایو که دهسنجا كلام كنهعبت
 دلوتم ندننالماعم نالوا هنهل هسنجا

 نالواهیدأت قرهلوا با ادح و هتکلم
 ا

 ٩ تاج وک :

 ینجا هلیسهطساو راهسرو و هقناپ یی

 طسوت هنناباسح هیوست كراداصتقا ىم

 هلوصح ندنرحاو دل وتم ندنو هسرول وا

 . تادراو ناک

 نوکی

 ۶ 1۳۹٩۹

 كن هام رس ینجا 9-19 هدنکلع

 ۰ دلت

 هات هطسا و یراهس رو و یرا هم اب ینجا

 هنعض وهدراداصتفا ی بم ینجا كن هامرمسیل رب

 .نرجا طو دل وتم ندنسهلم اہم لمس وت

 هنهل تکلعدوخایو هدتکلع ككراسنجا
 .یارغا كدله ا ند لما قالوا

 نانا واهبدأتقرهلواب ام ادم .ح و هج راخ

 ۰ دوش

 يلم هلسهطساو رلهسروبو هاب ینجا

 طسوت هنهل

 نالود ندنرحاو دلوتم ندنو هسرونلوا

 . تافراصم نالوا

 نوکی

 نا هو تا وات

 [ تاباسح هنزاوم ]

 ها یه

 ةنزاوم و كراج هنزا وم هلی ران ال وا مولعم كنبراباسح تان و د و تابولطم راتکلم فاتخم

 سام ارصتخ هداروب . /هشیلاح هسهارا رالاث» ناعم هدنقح یهو لکش كناباسح
 زکلای هلتهج ینیدلوا لباق ربغ كما هعلاطم لصفت رب ین-هفاک كطاقن نالکمزال یلدا
 هنیراتالباع زنکلای كناتنویو یزمفیدللوب هدنتدورضیجارخیتسا جم اتن ندنآیهاظت ضعب

 كمنا رکذ ورا یزمغیدلوا هدكعا قفدن یاصوصخ ینیدلوا یرفوط ارظن

 هدهدارو طاقت نالوا دوهشم ًاتحارص هدنسهلدام دقنو هامرسو هعتما . زهدشروح
 ۲۱] . ردشل | هتفدرظن هدهجرد ینیدلوا لباق

 هدنسهخسل یسهنس ۱۹۱۵ كنباتک قیتستاتسیاد ع هنفلروطاربعا ايال |راقیتسناتسیا وبشا (۱])
 لب ر 9 اف .ردشلرتس ۲ قربلوا قرام نولم دادعا ندنفیدلواش لدا یابتفا ندنلاجا لللایب دوجوم

 رجب ۰ 5 ردشملاا ١ هتقد هبص وصخ تراجم لالوا دناع اد كع کلع یھ هدر دقن ینیدلوا



 یس*عویمهتاوک اف قوقح دوم ۰

 یسهداصتقا هنس ۱۹۱۳ نالوا یسهدس داصتقا لامروت كوص كا قرهلوا ساسا

 ۱۹۱۱ هدهدنتح رلنادبا نالعا هدلاح ینیدلوا دناع هیهنسو زونه طقفو یرلتتستاتسیا

 . ردشلدیا باا یراقتسناتسیا هنس ۱۹۱۲ و

 .راتکلم نالوا كلامهناباسح هنزاوم دعاسم طقفو هبراجم هنزاوم دعاسم رغ [ ۱ ]

 تاباسح *نزاوم تاحارخا تالاخ دا هن

 ۲۷۳۱۹ ۱۰۷۱۵۰ ۱۳۶ ۰۹ ۱۹۱۳ اناتر هوس

1Y, 1۰4۲ ۱/۹۹۷ ۱۹۱۳ LT 

 ۱۳۰۹ 00۰۳ A۰19۷ ۱۹۱۳ هسلارف

 نی.صضت هلماع هللا تاباسح هنزاوم دعاسم < یررض كراع هنزاوم دعاسم ربع

 لوس كنور یروح كعا هوت یانوود كیهجراخ كلام هقشب ندنوب . رولیدیا

 ندنسهیام رسزلکنا عوضوم هدجراخ كنابناتیر, كوي . رولوا بجوم یردیازآ هدرادقم

 زیلکنا کوب هکردهدقلوا غلاب هقرام نویم ۳۵۰۰ رادقم یفیدلا یونس قرهلوا ضئاف

 هدقرام نوىلم ۰ ۳ را ی تک هطروغتسو ترم ترامح

 قرەلوا ضناف را ندنسهبام رس نال | ناو هدجراخ ها N ردللدیا هوالع

 : OSE یرام نولس ۳۱۰۰ ۳ رقت هبهسنارفو قرام نولم ۰

 ندنناعتع هلقنو تراجت ءرادقم یفیدلا قرهلوا ضئاف هدیراقو كنابنان | هصاححاب

 نیم رب یطق هدنقح یرادقم كلوب هبنام عه . ردیللدیا مخ هدمظع نوکی داوتم

 . ردلکد دوح وم

 نالوا كلام هناباسح هنزاوم کم او دعاسم [ ب ]

 ! اكلم

 تداجم هنزاوم تاحارخا تالاخدا هنس

 ,V4 ۳۳۸۰۸۹ ۲۱۳۱ ۱۹۲۳ هسور

E e۲۷۹۲۸۸ ۱۰۹۹۷ ۷۷  
 0۱9۷ 118۸,۲ ۱۷۰,0 ۱۹۱۳ نیتناژرآ

 یومگبرح ۰ رددناه هنسهنس ص كوص كلا کلوا ندهيمومع ةب راحمهروک ذم دادءعا ۳1

 : ردش کد هلماع ًارظن ههل روكا ییعضو كس دوتم تموکح اڑ سمآ لاش هدصاح ۲



 11۱ < تاباسح هنزاوم تراجم هنزاوم

 هيام رس ضرقتسم ندجراخ نديا مدرای هنامکت كنهلاصحتسا وق هدنکلم لخاد

 كنتاحارخا هعتما ینانود یهدرادقم كوب كنلم داصتقا یی ره یالود ندنرادقم

 كياحارخاامسق تایید نالکهلوصح ندهامرسو ده وشا . ردشلوا بس هنسلوا هلضف
 یماحا كب هبامرس ضرقتسمو یسهوست كتاف هقشب ندنوب . رولیدبا هب وست هلس هلضف

 . ردهدکمتک هجراخ هبیرضوط ند وط دقن مولعم ريغ یرادقم نوجما

 هغ یاپوروا كنسهدحتم تاموکح اهیمآ یلامش امدقم یتیتستاتسیا زیلکنا رب

 .دده دکم رتسوک قرهلوا قرامنوءام ۲,۵۰۰ ییوادقم صئاف یت الواروج هس هوت یونس
 تالاصحتساو نالیداا رج اهلش واعم یرلهیام رسینجا ی رایدق نود راتکلم وب هدفامعم

 هداصتاهلوس رب كسکوب كج هلسهدیا هوست هلا هلومعم ٌهعتما نالوا یسهرع كنهبلخاد

 رد راعوا ساوه

 EE كلام هب اب اسح هنزاوم دعاسم ربع هو ه راحت هنزاوم دعاسم ريغ ت

 تراحم هنزاوم تاحارخا تاالاخ دا کک

 ۲۰۲۰ ۱۳۳۲۳۰ ۱۵۲۰ ۱۵۱۳ [۱] انواژ

 0۱۳۹ ۱۳:۳۲ ۱۷٩۱ ۱۹۳ ناح

 VVo,Y 1۲۲۹ ۱۸۹۷.۱ ۱۹۱ ادانق

 هصاذاب هنلاخدا هعتما هدرادقم هلضف رلداهتفا یلم نالق یرک قوح كب هدلماکت

 .رازداروح هلاخدا یسهءامرس داصتفا لم یم هک ام الو هواعم دارمو هات

 یر هدرادقم كوب رانوب . ردقفاوم ريغ ینرا ج هنزاوم كرلنوب هکردیالود ندنوب

 هدتنراخ هقشب ندو ندنزافدلوا کلام برادا کما لامستسا
 كراتوت ییالود ندنرلفدلوا روج یتدهناج هيام رس ندجراخ هني و هنیدقع تاضارقتسا

 هدات یرایذق نودو یراتالاخدا ضف رانو . روایدبادع عام رع یاب ۰
 كما لامعتسا هدنروصر هلضف ردق ینیدلوا نکمیراهلاصحتسا وق نوجا كمليهديا

 ۰ رشهلکشم راکت لک هامربم هدنککلع کو ۰ ارد

 . راتکلم كلام هایاسح هنزاوم دعامو هتراجم هنزاوم دعاسم : ت

 . ردش۶ | لد هدهب راجع یاتا هد قیدضو كناس هاژ ارظن هش وروک )۱(



ıa ۲یسهعوم یسهتلوک اف قوتح  

 هلسم الود یتمظع كنیرلتورت یدنک ارز .ردشهلروکر انکلع کر ردق هیدمش

 ضع تابادح ةنزاومرپ دعاسم ردق هیدمش یشن ندنراهیامرس عوضوم هدجراخو
 كسوفت قوت هلتسن هتعارز كعيانص . ردیراتکلم عیانص هدنامز ینبع راتکلع ندیا
 مو هیئادغ داوم « هنادتیا داوم هکردشلوا بجوم ینسمعا تفاشن بسک هجردوا

 .ردشمرر و تهدس هللاخدا هدهجردر هلّصف ند هل ومعم ا نالیدیا جارخا كن هعتما لومعم

 ردع داصتقا یمهتک اف قوة یلواعم سردم داصتقا : یجرتم

 مداح ره و عرف ےوتقود یا 2



 فلاکتو موسر هدانالآ

 2م ته
 ( دعبامند هذسن یج:ثب )

 ندندییزتكتهبموسر تبسن زکلای یدیازت هجردوب كننالصاحیوسر لوادت عبطلاب
 كب اکو ید یسهعرآ كنالماعم هدنکلم هدنسهحش یرنکت كسوفن بوهلک یرلیا
 هلینوناق یلخشرا ۱۹۰۰ هنس ناریزح ۱۵ هرکص هنس شب هفامعم . ردشما رثأت هدایز
 قرهلواهعفد یحرب كموسر هدنسهنس ۱۸۸۱ هک ردشلوا تراث هلا تالیدعت نالوعوقو

 هتفلاخم نالوعوقوهلتسانمیرللیدءآ هدنراهنس ۱۸۹۵ و ۱۸۸۵ و هدنسهرص یلوقو حرط

 هدننوناق یلخشرات ۱۹۰۰ هکنوج . رلیدیا دعتسم هفاشکنار, كوبوب راک ریو لسقوب ًامغر

 " اممقو فصل انف )باو هلو افتک | لدن ر كنموسر اذع نالوا دادعت ردق هبیدمش

 هموسر صوص هماپسا نانلوا جارخا هلواد عقوم ( ردق هنس هج رد لام شل ا ییا

 ناتو حرط رامسر کی نوجما یماہسا یراتکرش نداعم یعی 1610 ۃوالع

 هلدوصو .ردشملوا ثادحا رامسر یریا یریآ یخد نوجا هلق قاروا یک ینیدنلوا
 . ددشعرآ هدایز كي ینالصاح یعوسر افع هدنسهحش یعوسر لوادت نالوا دسیزت
 : ردشمهلوا لاب هب هجرد یتیدناوا نام دازو هفامعم

 قرهلوا قرام كم

 تالاصاح هنس تالاصاح هنس

۱۸۹4-1۰ ۰2۰-۹ ۱۹۰۲-۳۳ ۷۹۹۵ 

۱۸۰۰-۱ 10۳*4۸ ۱۹۰۲-6 ۱ 2 ۱۷ 

141-۲ ۷*۴۲ ۱۹۰-۵ ۷۸۳۹۵ 

 تاحالصا نالوعوفو هدنموسر وت ریسا هلا نولاق لح رات ۱۸۹۵ هنس نار زح ۱6

 نوحا تاحارخا بو هلوا ف وطعم هس دةم یلاصحتسا تادراو “هلضف نوجا هز

 كجوك هدصوصخ وب هدیامز یعو ی هلل دصقم قلو قلوُشراق هراهمارک | نایررو

 [۱] ۰ ددشملوا بقمآ ید یدصقم كنا هیامح ی راهناخنالامعا وتربسا

 هدنقحیناهرف كنموسر و ربسا نالواشوع۰ كندن رظن طاقن یلام دارکو كيتک هت دارک [۱]

 ۰ ملی ریو تاحاضیا هدارول
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 . ردشملیبهلیدیا نیمأت هلیسهوالع مسر رب کی هموسر عون چوا دوجوم دصقموب
 موسر کریو رهنعاو . ردشلر و یعات یو قارحا 3600506116۲ همسر کیو

 هجرد و رادقم « هنسنجو عون كراهناخمالاما قرهلوا ندنلبف مض رب هیهک السا

 رکیدو « دیدح یتالاحا كراهقرباف ویو ندفرطرو نالوا نیست ءدوک هنتالامما

 كما هبا یثراق هتاقرو بغرتو قیوشت یتالاما كرلهقریاف كجوک ندفرط

 ینالصاح هل اب كنم ور وتریسا .رویدا ریوعت هدنتیهام مرر ندیا بیقنت ی رادصقم

 [۱] ۰ ,ددشلوا نت | هجورب هدنفرط هنس ۳

 تالاصاح هنس تالاصاح هنس

۱۸۹۹ ۰ ۱5 ۱-۰۲ ۱۶۷۰ 

Oy ۱۲ ۱۸۹۷۱۳۹۸۳۰۵  

NOG ۱۵۵۰۰۲۰ ۱۸۵۸۱۲  

۱۸۹۹ ۰ :۱5 ۱۹۰ ۱۲ 

NA \o\) Yt. ۱۹۰۰۱۶ ۷  

۱۰۱ ۱۱-۹ ۱۹۰۸ ۱۳۸ 

 وا یه روز کم نددنار نالو ردو هدنراوع تقوم هدنشاهن ع
 هدرکش هدنسهنس ۱۸۵۱ [۲] .ردشلاق هدهجرد ینع ناه تالصاح هلهح و ینیدلشالک |

 هنقسطت كنبرلهمارک | جارخا هغچا ندقجا هد۱۸۹۵ یخد هدوتربسا هلهجو ینردلوا
 هدزوا قلوا قلوشراق هراهمارک اوا . ( قرام یا ا هنشاب هرتنلوتکه ) . ردشمالشاب

Brensteuerنلیرتسوک هدیراقوب . ردتعلوا صصخح تالصاح "هلشف نالوا لصاح ند  

 . ردلکد لخاد یاصصخ راهمارک | هدراقر

 لئام کون هدهلبا تالیدعت نلیدیاارجا هدنموسر رکش هدنحرات ۱۸۹٩ سیام ۷

 غالبا هقرام ۲۰ ند۱۲ هنشاب رکش ولک ۱۰۰ هکالتسا موسر . ردشهلوا بقت دصقمرپ

 لثم یا دیازت وب . ردشلدبا دنر ید یراهیمارک | جارخا هدنامز نع . ردشهلرا

 ] Denkschritlen band ۲۱ردشلداباسحهروک هنر  a, a ۰هفی ۰ 51۵11511861168

  Jahrbuch a, aoهغ ۳۱۳ .

 نرش ۱یعوسر هینادتا داوم هج وم یرارق تارسدنو یمرا ۱۹۰۰۰ ناریزح ۲۸ [۲]
 . ردشلدا لیصح E هک السا موسر قجآ ًارابتعا ندنحرا ۱۹۰۰ هنس لوا



 "۰1 ۵ 3 فلاکتو موسر هدانالآ

 ندهحرد ناللوا دیدحم و هو میان هنادیدحم و دوق یخ د یالامحتسا کش ردەدىسەج رد

 یی ۲۱۱ :ردشهوا مض ممد رب ترابع ند ۲,۵۶۰ هنالاصحتسا نالوبعوقو قرهلوا هلضف

 ءرلهقراق كویوب كنبرلهقرباف رکش كجو هلتروص یحرطو عضو كنمسر هم هلشیا رب
 هحرد را هه راف هدنسهاس یمسر هع هاشرا و .ردشعلوا بمقعا یدعقمیم هبامح یشراق

 ۷] ًایغر هنن راهممارک | تاحارخا دازتم و تک و .ردشط وط علا همسر هروک هننالامعا

 .ردیا یعاظت ندلودح يهدنا هدوب .ردشهر و تالصاح "هلضف رب مهم یوسر کا
are amir AR 

 ( .ردىسەنس هع هلشيا ًارابتعا ندسهنس ۸ هلام 1 ردق هرات ۱۹۰۸

 قرهلوا قرام كم

 ی دا بر ا اج
 ۱2۱۰۵۱۷ ۰۵ 1۸3 ٩۳۲۲۳۸۲

\AAY۱۵۸66: ۹ ۸:۵  

٩۳۷/۵ AA۱-۰ ۷  

\oVrYé,0 14°۸4 ۰V4, ۵ 
۰ ۰ "۷۱ 14°۰4 ,۱۵۸۷ 

NANE ۱۰۳۱۸۲ 1°۱۷  

eo _NANN VANEN ASSN 

OO O۱۸۱۳۳۱۸۷ ۲  
 ردشم هما راشت از ونههلسب ال ود هن رام ۳ ۱۲۸۳۱۱:۲۳ 14°46

 .رلک ی رلبا ندص وصح بیس رپ تالاصاح دار نالوعوفو ًاراتعا ندنسس ۰

 نانلوا رکذ هوا تساس نانلوا بقعت ندنفرط راتکلم ندیا جارخاو لاصحتسا رکش

 اجد نداساد | كرك نالا هدهرتلکنا ,تباسو» شدوا نادم هنلوص را
 5 ج ۰ 7 وا ۰ 3

 ندا ررض ثارا هرا راد هفالع نونو . ردشمرر هسع هحش رپ یا یسهملساص زوح وا

 كفالتساو .[۳1 یدریلیهناوا هدشک هماخ هدنسهیاس فالتنا رب للملانبب قحن | هلاوحاوت

 یی نالوا ربتعمو یعص نالا هداننالآ هدنسهنس ۱۵۹۰۳ یا نوناک ٩ هحنج وم یماکحا

 . ردشلدبا دی یمسد داو ص وک صوص هرکش نلک ندجراخ هدنامز ییع (۱)
 4۳ 1,۷ هد یه ۱۸۹۷۸ 6 ۲۵۰ ۵ سه RADE یه روا تارا ال

 . ردعا وا غاب هترام نویلیم ۳۳۸۳ هدنس هنس ۱۸۹۹-۹۰۰ ( ٣ ٤و۹ هدنس هنس ۱۸۹۸-۹

 . یدقجهلوا ربتعمو یعص ردق هنش را ۱۹۱۸ لولیا ۱ فالتاو یدا هوا هرام (۳)



 یمهعومجتیمهتلوک اف قوفح د ٩

 كنبراهمارک | تاحارخا یرامهم كا كماکحاو .ردشملوا نالعاو رشن ینوناق رکشرپ

 ندنلیزنت ردق هقرام ۱۵ ند۲۰ هنشاب ولک ۱۰۰ كنهکالهتسا موسر هدهاسوو یوفل

 وغل ماکحا يهدنقح یمعوسر ههل شياو دیدح تالاصحتسا ادعام ندنو . ردنرابء

 . [۱) ردشادیا

 هنسهف ی كيهرود نالوا ازس هنفالطا یمهرود هلام هموم تاحالصا هلا نوناقو

 حاضیا هسانملاب هدیراق و ینالیدعت یعوسر ان نالوع فو هدنح را ۰ .زرولوا شلک

 . ردشملوا لوقو عضو ید یبسد اینابماش نابلوا مهم كب هدنامز ینبع . ردثملوا

 زوس اقر, هدنقح یدیازت كنلام جایتحا نالوا شمریو تیبس هراک رو یکی هداروب
 . رلکمزال كمهلیوس

* 

KO Ê 

 عطلاب یداصتتا فاشکنا یلتوق نایال-شاب هلیراهدهاعم كوصوك كنبو رباق

 لاوحا كخلروطاربعا . ردشلا يا یارجا ید هنسهلام لاوحا كغلروطارعا
 رود هراتلود فلتحم ردق هنسهنس ۱۸۹۹ ند ۵ هک یدبا دعاسم هحرد وا یسهلام

 (۲) . ردشلدیا افطا هنموم نوید هدنسهجرد نوبلسم ۱۵۳ یک ییداریو راهلاوحو
 ند ۱۸۹4 هکنوج . یدیا زئاح یتهام رب یرهاظ زکلاب لاوحا شختنونعوب هفامعم

 نوید كانال هلئروص ويو شلاغوج ردق رام رب هموم نوید ردق هنسهس ۳
 ردق هتسهنس ۱۸۹5 ند ۱۸۹6 هکدولوا كعد (۳) ردشلوا غلاب هرابلبم چوا یسهموح
 تادراو ندیا دياز هدنسهاس یناحالصا کریو فلتخم نالوعوقو هدنسهنس ۱۹۰۰ و
 . ردشمهمهلوا لاب هنسهحرد یدباز كفراصم

 یر, ندنسهنس ۱۸۹۸ « ادعام ندفراصم نالوعوقو نوجا هیرکسع تاقشت

 نانلوا لوف هدنرل هنس ۱۹۰۰ و ۱۸۹۸ و « یتساس تراک مس دن نالوا بقعل هل دش

 ینسهنزاوم كنسهجدوب قلروطارپعا فراصم نالویعوقو هلیسیالود یرلمایورپ امتود
 لخاد هحانح وم یسهدام III كن هدهاءم لگد و نم یمسر دلو ص وک صوصخ کش )۱(

 هنشابوایک ۱۰۰ نوچما رکش یلهیفصت قتجا قرف یکه دنسهرا یمسر كو موکه لبا هکالبتسا موسر
 صوصخ دک .ردللوا ترابع ندت رام و هنشاب ولک ۱ 0 نوجا ۹ ماخو 9۸۰

 راتکلم رکید »۹۰-۱ است و نوجا یادراوم راتک ام ن هم و هیمارک | یمسر دو صح و

 رد رابع ندقرام ۶ ۰ یشواق هتنادراوم

 1۵ هفیح ۷ لج یرلا یرلدلع تلود رادا . یلصف یمهیلام قلروطاربعا ۲۱۲۵0۳۵ [۲]

 . ردنرابع ندقرام نوبلم ۱۱:۰6 رلضارقتسا : ۰۲۱و ۳۰۵ هف 00۲101۲ [۳]



 EV فیلاکتو موسر هداینا ۲

 كو صوك هنناحالصا یعوسر افع نالوا قىطت هدنسهنس ۱۹۰۰ . ردشلا لالخا

 كيهيداع فراصم قرهلوا هعفد ىح رب هدنسهس ۳ اغر هنیدسز [۱) كنهوسر

 یجن ۸ كنمارضورب امنو ییرات ۱۸۹۸ .ددشمتیا باجا یسهلداب هليا ضارقتسا جما
 یسهلام ٌهرادا قلروطاربعا هحنجوم یسهدام ىح ٩ كنمارغورپ امتود ۱٩۰۰ و

 لیصحت هطساولاب ینغل وشراق كفراصم "هلضف نلکمزال یمهملبای نوا یهبوق كنامتود

 هدهدام و . ردشعا دهعت S4r نامأت هاتروص یدیز كنبراک ریو السا نانلوا

 رکش نوتوت ء زوط « وتریپسا « اریب دصقم ندنرایکریو كالهتسا نالوا ثحم عوضوم
 . ردشعلوا حرت ینیدل وا ترابع ندارشو

 ندنیسوتو دییزآ كنموسد انع ناتا قریضت تلخ هدنسهنس ۱8۰۰ هلتروصوب
 ۳ ده فا OE تقف وم هنحرط كنسکریو هینابماشرپ زکلای ادعام

 بارش ناللوا هلالهتساندنفررط یلاها نکنز اینک ایالود ندیابسا یخراتو یمیلقا

 زکلای بارش . ردشمهمهنلوا حرط مدر قسنکی لماش هنلروطارعا نوتوب نوجتا

 نوتوب نوجا ینیدلوا ندنافکم اینابماش . ردعبا همسر رب یلحم هدابنالآ نرخ بونج

 هحنج وم نوناق ی را ۱۹۰۲ هنس ںیام ۰ ردشل وط عبا همسر هدقل ر وطا را

 یلام .ردشملوا نیمت سر غینهف نواهدنلکش لوردناب نوجا اینابماش لومعم ندموزوا
 نلیرتسوک هدنماضورب امتود هلسحزاو هلهجو ینیدللوا حاضيا هدیراقوب ندنراغن هطقن

 . ددزستیمها نوتسب یسک ربو هیابماش هسرب | هرابتعا رظن ینیدلوا قلوشراق هفراصم
 یل زمستسمها كمسروب ید ندماقرا یکه دیت | قطان ینسهفاص تالصاح كنسکر و هینابماش
 : راقبح هی د.م

 6و هدنسهنس ۱۵۰ و0 0و٤ هدنسهتتس ۱۹۰۳4/ع ۵,۲ هدنسهنس ۳

 . قرام نوملیم ,٥ هدنسهنس ۰۷-۱۹۰۰ و ۵,۳ هدنسهنس ۷

 ءدناز نالوعوقو ندنموسر رک نالوا لیدعت هدنسهس ۱۹۰۳ لوا نوک ٩

 نکک كعا ننات یشهنزاوم تنسو یارارعا ى یفاوم هام اس او
 ۱۵۹۰ هنس نارزح ۱ . یدرویدیا دیار هلصف ندنادراو فراصم . ردشمههلوا

 كنه رکسعفراصم یرامایفو رب اود یدرد و یحنح وا لح را ۱۹۰۸ هنس ناس ٩ و

 - هنس ۲٣۳۱ 6 ۱٩۹۰٩ هدنسهنس ۱۹۰۵ 6۲۵۹ هدنسهنس ۱۵۹۰6 .ردشملوا بس هنسهء را

 ( روکیل « اینابماش « وتربپعا « اریب ) یتولاق یسهنس ۱۹۰۰ ناربرح ۱: (۱]



 یسهعوم یمهتلوک اف قوقح ># ۸

 لاص>تسا كنادراو اکو یگاد (۱) یدقع كرلضا رفتسا قلقرام نولم ۲۷۷,۰۲ هدنس

 .ردیاباجم| یسارجا هلام تاحالصا یلساسا هلیدصقم مح كيهجدوب هداعلاقوف و ینیمأتو
 . ردشهالشاب هلبا یوناف ۹0موعا نانلوا رکذ هدیراقو یسهرود هباام تاحالصاوب

 یسهدام ناتشقارف ادعام ندهرتاس ماکحا نوناقوب نالوا یلخرا ۱۹۰۵ هنس سیام ٤

 مهم كب ید هدنقح لک رو ناکمزال ی-هدلوا هلاوحو رود هب هب داحا لود هحنحوم

 بارش هراهلاوحو رود نالوعوفوندننالصاح یعسد وتریپسا . رویللوب یواح ینالیدمآ
 نونو كمر وب رسا هلروصو و هوا ید نا اوت ى راک رو هنادسا داومو

 یعوتر نوتوتو دلورصوک لباقم 5و ۰ ردنش لوا هلاوحو رود هب هي داحا لود ینالصاح

 هلروصوت . رد علوا رصح هنس هنس زخ یار وطاربعا تاصمصخت نایرو ندننالصاح

 . یدروشوا ارجا ندموسر ون ریا ۳۹ کاپ راهلاوح نالساب هبه داحا لود

 كا حالصا ندنساسا ات یتسهلام لاوحا كل روطارپعا هلام تاحالصا كچ وکو
 هنس کیا هکردنوجما كلوب و « شمهمهدیا نیمأت هجرت نلیدیا لومأم هدصوصخ
 اا ا ا ردوا ید ا و رد لر کا وارا هتسارعاتالبدعت ندنکی مرکص

 نالوعوقو "العف كرەمرک ندزوک یررلەحمال تالیدعت نوتوب هلسمالودیرنک هلهج و

 هلکا حرط راکریو یکی ینوناق لق هتش . کک اک ۱ هک تا تع ناکا

 هردشءاضوا هل دعآ هدن رز وصمه» یخدیراکریو نالوادوح ومدن رات ۱۹۰ هنسزوع ۲

 . ردندلسقوب یرلکریو زوتوتو اریب
 هنوناق نایدیا رشن نوجما نهسههو اینالآ یلامش هدنسهنس ۱۸۹۸ یسکریو اریب

 یسکرو ار سال آ لات د ۷۲ سیام ۱ نوناق و . رو دیا دانتسا

 یسکریو ارب » . ردشلدیا قسطت قرهلوا لدعم هدکلاع لخاد هنب « دانا

 ,EAS و . رداکد لخاد نهرول او < نءداب « ارهب واب « 4- .داحا

 فلاح ی نالوا لاصحتسا .درلاروا .ددراو یرلکریو ارب صوصح هنیرایدنک

 روک ذم ادعام ندنو . روتولوا لیصح مسد [۳] ر. تقو یتیدنلوا لاخدا هب هب داحمآ

 ا هقض 2.2 0. فولرع ۱)

 هدنقح یساحا هیموع نودو « یناصیصخت هلاوحو رودو رالوق رتام [۲)

 لخاد هجنیجوم هدهاعم هکردندنلیبق یمسر دلورعوک عون رب صوص «:کلم یلخاد (۲]
 باستک ۱ ینتیهام هیماح موسر مسرو هلروص و . ردیلهمهل وا كسكوب اهد ندنرلکریو دنالبتصا

 AEE ES O ا ا و ااا .روبهلرب و نادیم تاغا
 ا عضو یماکحا یسمهل وا تارکو ندنرایکریو د )الم ۱ دژرلت و هلب دصقم



 ۱: < فیلاکتو موسر هدانال ۲

 هردراذم ادهمت یم رب و تام ص ضا قر هل وا تام هنسهصاقیداحا اربیاینال | ىلا كلام

 لیس هدنلکش یک رو هادا داوم یسیکریو ازبب هد « داحنا ارم ا یلامث»
 (۱)سئلامو هیرا ) تابوبح نالوا لامهتسا نوجا یلاصحتسا ارب موسرو .یدروشوا
 (هءریاسو رکش هتساشن « رپ ) هرتاس داوم نالوا هماقا تیر, تایوبح دوخایو

 قرام ترد نوجا چر ایو ستلام « تابوبح مار واک زویره
 قرام ىلا نوجا بوربس « هتساشن « «

 قرام زکس,نوجماا داوم نالوا هماقا هنر تلام او رکش د و

 فلتخم نابم هلیدبا ثحم عوضوم هداروب یلیصحت ندنرظن ُهطق كينکهت اراک ریو
 لصح هدنلکش هنادتاداوم هکردلهل | هقدرظن یماروش زکلای .رولوعوقو هدرالکش
 رداع نایروک هدنراکربو هیادتباداوم کید ید هدف رو ارب هلسالو یسهیلوا

 SS ES SN RT تاکسا دارم و
 کرو هدهجرد ىع هننراهش راف ارب فاتح یک ینیدهل وط حیات هکر و ا

 دودعم ندعلانص كج وك راهناختالاعا ا هعرانص وب و هلروص وب ردشمهعل وا لمح

 (۲) ۰ یدرونولو ز تما راح یشراق هراهق راف
 .ردشمایفوا دنن هنفدقوجرب یرلهممارکا تاحارخا هاموسر لوصوک یلخاد

 ندنسهنس ۱۸۱۹ هداسورپ ) ردق هتسهنس ۱۹۰۰ ند ۱۸۷۲ یراتسل کریو لباقم اکو

 ترک كناربو هتسلوا هدنلکش هشادتبا داوم كراک ریو ردشلاق هدهجرد یبع ( یر

 لاو .ردشلاف دودحم كب هست قالصاح یک رو ارب هدانانآ لات ءا هک ا

 .رابراح هزوک هدهصوصخت تروص هحنلوا هسیاقم هلرئالصاح یسک رو ارب یهدارهیواپ

 یعوسر لو مرا لخا» نارو هدننکلاع ابنالآ ینونج هدن « یداحا ارب انالآ اش »
 نایرآ 9 هیدیاز كسوف هدنروص یلعا كب قحا تالصاح هالح یشدلوا لخاد

 (۳) : ردشعا دیازت هدهجردر بسانتم هلاک الهتسا اربب

 . هرا شاردن زلف نوجا قاب اب [۱]

 ییدتا صنانت هدنسهجرد فصن یددع كنترل ەق راف اريب هکر وسزصوک قتسناتسیا )۲(

 . ردشغا فعاضت تالاصحتسا هدلاح

 كب هدانالآ یالاخدا ارب هدهسیا لخاد هماقراو ید یتالصاح وسر كورصوک ارب (۳]

 هدنسهنس۱۲٩۱ یالاخدا ارب . روت ولوا لاخدا ارب ندهرتلکناو ایمهو زکلاب هال هرددودح

 . ردشوا ترابع ندقرام نویلیم ۶ ۱۹۱۳ ۱,٩



 یسهعوگ یس هتل وک اف قوقح 3 ۰

 قرام نویلیم ۳۵,۵ یونس - ۸ [۱)قرامنویلیم ۱۸:۵ یونس ۱۸۷۳۸

a a ANSI DN CC AVIAتا  

BM SS NACE » » ۹ ۳ ۸۵ ۰  » 

EVAAARSو  O eeهلی  | BL NAR3 عهای  

 فرص نوجا قمرترآیتالصاح كنك رو و هرکصندناششت قوج رب نالاق زبس هحش

 هنالصاح هنشاب هرتلوتکه دوخای و هنشاب سوفن كنیديازآ تاک الهتسا . ردشملوا یعاسم
 ندماقراکهدبنآ لاحوب .ددشلریو تما هدایز كپ هبیعاسموب نوجا ینیدهلوا بسام
 ا روقح هادم هد

140 | 14۰° | 14۹۰ | ° ۱ 

 ۸,۲[ و) ۳۳:۸۱ ۲۱یدا یاکالهنسا ارب قرهلوا هرتیلوتکه نولبم
 اواو ٣او ۱۸9۷| قرهلوا قرا. نویلیم ینالصاح یعوسر دويهوک ارب و یسیکریو اریب

 و ¥| وا ۱۱ قرامهنشاب سوف 5 , «

 ۰۷۲۱۰۷۱ ا ۸۳ « « هرتلوتکه 0 0 « « «

 : ردشعا ات تالصاع ها هرتلوتکه هکرولور وا

 كحوک ) ریارب هلقمل | هتعونم تح یلامعتسا كنيداوم هماقا یسکریو ارب کی

 كيهنادتبا داوم نالوا فرص نوجما ستلام مارغولک زوب یه (هللدصقمیسهیاح كعيانص
 نوجا لاتنک ۰ یح رب .ردش# وا نیست کوو رب یلەجرد ۰ دیازتم هو ترک

 هرزاسو «ع,۵۰ نوا لاتنک ۲۵۰ یجنکیا ( رکش ایو « ستلام) «6 هنشاب لاتنک

 . قرام نوا هنشاب لاتنک نوجا راهقراف ندیا فرص هدایز ندلانک ۰

 و تالو ەھ مت هیلع ءانب .رونل وا لصح هدنکش یر و تامنحط موسرو

 هروک هلکش یئادتبا نانلا ندنرزوا هّئادتا داوم هلتروصو .یدروبلوا راح ینتهام

 ارب یسهما قفاوت هرظن طق للام تالیدعت وب . ردشلوا لصاح یقرت رب كينک هت

 .ردفوطع»هنیدصقم كم هم ربتک للخ هنس هدام ىح كن وناق ات ود هليا روص یدییزت كن سکر ړو

 طسو ندنفرط رلهقراف كنسکریو ارب هدنسهاس دیزت و نالوا دودم كي ةبن

 تالصاح "هلضف هفام عم . ردشل هتسیا قلوا عنام هنلیمحت هنکلهئم تونه هتیرافنص

 .ردشهقچردق قدام نویلیم ۳۰ ًانیمختو شلوا غلاب هنسهجرد یلثم یکیا كنالصاح یکسا

 . ردنا لیکشت ینسیطسو كل هنص شب ماقرا ۷ )۱(

 . 1۳۱ هفیگ 2 2 0. فولرغ (۴)



 1۱۰۱ *& فیلاکتو موسر هدابنال ۲

 تاللصاح هنس

é۰ ۱14۰0 

۱۰۰۹ ۲« 

 1 ا
۱۹۰۸ 11,۰ 

A4 4 
 هرکص هنس چ وا هکردتبات هلکنوشینیدلوا فاشکنا دعتسم هدایز كب كنسکرو ارب

 . ردقجهلوا ثحم هرخالاب ندنو .ردشملیبهلساپ تاحالصا و تالیدعت یکی
 نوناقوب . رددناع هنموسد نوتوت هدنوناقرب رکید نالرا نمضتم ینایدعت كراکر یو

 ینحرط یریور, یی هنیرزوا نوتوتو هراغس بویلوا راد هنلیدسمت كنوناقر دوجوم
 ندا,۵۰ ههرافس ددع كس و نالوا نبصت هر وک ءراتانف تک مسدوب ۰ ردا نمضت

 یلهجرد ندیا فلا ردق هقرام ۷ ند ۰,۸۰ نوجا نوو ماغواکر ب و « هفرام ۰

 یی . ردمنات هکر و ر یربآ یراهماوز ەراغىس ادعام ندیو . 5ک لرودنابر

 كوب وب كمسر وب هلتروصوب .ردشلوا غلاب هقرام نویسم ۱۱,۱ هنس ىج رپ یالصاح كنکریو
 . ردشمقح هادم یتیدلوا دعتسم کمر و تالاصاح

 .ردندنسهلحكناحالصا یکی نالوبعوقو هلیتروصكمنا حرطیک ر,ویکیین دیمسر افع
 عوطقم نالوا راد ههل قاروا دناع هتئافس بس صوصخ هجراخ ددنسهنس ۰

 یمسد افع رب هدنوجما قارواصوصخ هبهبرب تاقا هلا ناافسریس یلخاد هرخالاب هرلافع

 ردق هقرام۱۰ ندقینهف ۲۰ نوجمایرلوتنمشونوق یکصوصخ هجراخ .ردشملوا هوالع
 نوغاوغیهش نوا هبوتنمشنوق ر یه نوجما هیر, تابلقت . قرامر نوجما یدنس هلسحم و

 ند ۲۰ هروک هنناروجا هلمح یغاشآ یو یراقوب ندنینهف ۲۵ نوما یراهلمح
 دعوا یآ هجور ناراصاح کرو . ردشلوا نبی مسر ردق هفسهف ۰

۷ ۷ ۱ ۱۹۱۱ ۱۸,۰ 
۸ ۱۶:۱ ۱۹۱۲ ۱۵,۱ 
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ê ۷۲یسهعومب یسهتلوک اف قوتح  

 هروک هنیرافنص نوغاو و هنیراتاثف تلی هنیراتلبب روپاو و رفودنمش ادعام ندنو

 هحور ناراصاخح یوسر تلس .ردشعل وا نعت ممر ر یسل ردف هترام ۸ ندم هش ۵

 ۰ ردا

 قرام نویلیم
 مست ڪڪ

EN ۱۹۱۲ ۱۵ ۱۹۰۸ 

۹ ۸ ۳۱ ۰ ۲۵:۸ 

 ردیفاص ریغ یتالصاح ًارابتعا ندنسهنس ۱۹۰۹ ۱ ۲۱: ۰ ۰
 یرامسد نالوا نیست نوجا تاقسس و لیبوموتوا قرهلوا ندنسهلح موسر یی

 .رلکمزال كّعارک ذ

 یسن ردق هقرام ۱۵۰ ند۲۵ یونس قرهلوا یسن هروک هنتوف رکراب نوجا لییوموتوا
 مد واد ا حرط ممر قرام نوا قرهلوا ع وطقم هدهنس نوجا تاقیس و

 . ردکو وب یسهلصحت فراممو دودحت ینالصاح بولوا صوصخ هنانیزع
 قرام نویلیم

۳۲,۵ . ۱ ۷ 

AAT AAA 
A NANE EC A-۹ 

  ۱۹۱۲ | ۲,۸ ۰ ۰ردنفاص غ تالصاخ ًاراتعا ند .

 هرلعتع هصح صوصخم هنیرلاضءا هرادا ته كراتک رش مسقنم هماپساو مونا تیاهن كلا

 هدزوب كراعتع ةصح صوصخ هنیرلاضعا هرادا ته مسروب .ردثملوا نیمت رامسر یکی
 اد كي یسهلدیا لخاد كاسر وب هنفلکت لوصا كنلروطاربعا . ردترابع ندنزکس
 هدنص وصخ کر هب هبداسحنا لود فلت كنار و رو دارا هلروصو . رد اح یا رب

 هدنسهتس ۱۹۰۷ ینالصاح تارو . رولوا شلدیا فارحا ندناساسا نالوا بقعت

  ۱ردشلوا غلاب هقرام نویلیم ۷,۲ «دنسهنس ۱۹۱۳ نکیا تدابع ندقرام نولبم .
 یسا  liیی هدااح یتیدلل وا هلاوح و رود هب هبداحا لود ینالصاح یو سر 8

 .ردشلاف صوصحم هسهسزخ قلروطارعا ۳ یعوسر

 تئارو هدیریو یجنکیا ندیا لاقتنا هفلروطاربعا نکيا دناع هبهیداحا لود



 10۵۳ & فیلاکتو موسر هداینا ۲

 كمهمر و نادم هترلالوا ررضتم هدصوصخوب كنهیداحتا لود . ردنرابع ندنسکرو

 كنکریو کسا تاثو .ردشملقارب هرلنوا یرب ءدحوا كننالصاح یسک ریو لاتتنا نوجا

 یسکر یو تثارو صوصخت هبهیداحما لود ندنیدنلوا نیمح ییدتبا لباقت هتنالصاح

 هبه دالا لود ادعام ندنوب .ردکعد شلدیا اقا هلیرابتعا هحیش ءدهسیا شعلوا وغل "الکش

 یخد ینسوکریو لاقتناو حرط همضنم مور هنسکریو لاقتنا صوصخ هفلروطارپعیا

 .ردشهلوا شخ یتبحالص و قح كما لیمشت هراجوزو هراقوجوچ
 یتا باستکا كنیراکریو لاقتنا هدهسنارف و هرتلکنا هصاخابو هدهراس كلام

 تساننم «یاگ دعوا وب فاتح یوم 2 E نت
 هبکرو هبه هدناحلاحو «ثاریم عونه نالوا یراقوب ندنعم رادقمرب .[۱]ردشلروک

 :ردشفلوا نعت ینا هج ور قرەلو ی هروک هنسهجرد كئارمو تبارق هجرد ا

 ترد هدزوب نوجا یرلفوج وج شادراق و «راشادراق « نیوبا

 شادراق نطب یحنکیا یراقوجوح و نوبا یکووا «نیوا مئاق «دادجاو نیوبا كویوب
 «راقوجوج نالوا لوق هرخالاب ندنفرط ینوبا بولوا عورشم ربغ « یرلقوجوج

 ىلا هدزو یزاقرحوح و راراعتسم دالژا

 2 هدزو یسابرفا تبرہص و « یرلشادراق ن وبا

 نوا هدزو نوجا رلک ادعام ندنو

 OOOO cece SEDE تنفس هروک هنرادقم كناربم ادعام ندنراهجحرد تار

 6۱,۲۰ یراقو ندقرام ۳۰,۰۰۰ «لثم ۱,۱۰ نوا ثارم نالوا هدایز ندقرام

 رب وغ . ردشعلوا نیست ی رو هلا تدسن یک یخد نوجا راغلم یراقو ندنوبو
 ردشعلوا حرط قج۲ هدزو ید نوجا راثاریم یراقو ندنویایم

 قرام ۰ ب موسر نوجا رانالوا فلکم هلکمرو مسر ترد هدزوب

 نوتس رلثاربم نالوا نود ندقرام ۵۰۰۰ ااا .رونلوا قسطت هرلثاریم زواحتم

 هم وصخ ماکحاضعب نوجارلثاریم نابن زواجم یرارادقم ضمب نیعم .ردفاعم ندموسر

 ربغآ اهاد كرانوناق ینجا هسرونلوا هسیاقم هلرانوناق رکید نوناق وب .ردشلوا عضو

 .راقح هنادىم یيدرو تالصاح مهم اهد هلع ها و ینیدلوا

Eheberg [1]14۹۱۲ خیس ال ام لع  Altmann ۳۵۰ ff aa۹1۰ نيچ اال لام لع  

 تعجام ۳۷۷ 16 هە A.A. 0. Wiesinger ۱۰۹ 11 هفیح



 یسهعوم یمهنلوک اف قوقح 3 6

 نولم ٩٩۰ هدهسنارف « نولم ۰٩ یسک ریو تازه هدهرتلکنا [۱) هد ۱۰۸-۹

 هد ۱۹۰۸ ۰۲۹۳ هد ۱۹۰۷ (۲) کریو وب هداسنالا هدلاح کیدریو تالصاح قرام

 .ردشم روتالصاح نویلیم 64:4 هد ۱۹۱۱ 4۲,۷ هد ۱۹۱۰6۳۸,۵ هد ۰
 هدزوا قلوا تاضیومت ءرانوا ندنغیدنلوا عزت یسوکریو ثاربم ندهتافآ لود

 .ردشملقارب هفلروطاربعا نالث زکلای و شعلوا كرت یا رب كنکریو و

 و .رولوا شلدیا دادعت و رکذ هلماع یسبلام تاحالصا لفلوتش هلنروص وب

 هنقالطا مهم ندنرظن طاق هبلام ُهراداو تساس ؟ردشلوا هنیسهحش كيهلام تاحالصا

 حرط ندىکی كنموسر هرافس و ییدعت كنهوسر ارمب .ردشمال وا لصاح هحش ر ارص

 ثاربم ءرکص ندنالیدعت و تاحالصا نالوبعوقو هدنراکرو كالا هلروص یلوتو
 .ردشلاق نود كب ندجاتن نالوا نکم یلاصحتسا ندنرظن ةطق هلام تساس یسکرو

 کرو . ردشلاق هدنود كلومأم یالصاح یراکریو (Aufwand) ماشتحا و لوادب

 كنموسرلويموک ) یثراق «دجا نالوا غلاب هقرامنولم ۲۳۰و نالکمزال یسالداق هللا

 هدنفرط هنس یجنرب ندا بیقعت یناحالصا (یدیا لومأم یسهّلآ نولم ۲۵ ندندیزت
 E یا سعد یاروطارع) هل وا ردا لوا نمات هل فست
 هدنسهتس ۱٩۰۸ .ردشعا ققحم ینیدلوا یناک مغ ندتهج ره كناحالصا . ردشلاق قاب

 .ردششیراق هدایز اهد هلام لاوحا هلسالوا لصاح جامتحا رپ هلصف قلئولم ۰

 لوق هدرادقم دودحم قحا راکرو نالوا. بلط هدنسهنس ۰ جابتحا هلضف وب

 ندنسهمریو تالصاح زا هرکس ندنسهنس ۱۹۰۷ كراکریو دوجوم دوخای و ندنسهلدیا
 ات تار هد اصصع نیم تام كیاسامم نرومام یو هعآ تشن

 رلادناملم و « یناصیصخت هطیروفیس لمارا و ماتیا تانمضت نایریو هلسهلبسو قاللاهب
 ۱4۰۵۹ نوجا كلوب (۳) .ردشعا تاعا ندفراصم هلضف نالوعوفو نوجا یغودنص

 موزا هنقسطت و ارجا كناحالصا یللوہش ندنفرط ۷۵7 5۷00۲ یرظان هلام هدنسهنس

 [)هلهج و ینیدنل وا حاضیا هدن-هحمال هجوم باسا كننواق تاحالصا یکی . ردشملروک

۱۰۹ af A.A, 0. Altmann (1J) 

  A.A. ۵. Gerloff (TJ)ەفی 6۳۹

 . ۱۵ 16 هغی ۸.4. 0. یمهیلام گالروطارعا ۲۰6۲۶ (۳)

A.A. 0. Gerloff [¢)۰ 467 هە  



 ۵٩و و فلاکتو موسر هداینالآ

 «یمالل وط فلکم هليا فیلاکت هدنتبسن یراتورث كنِلاهافونص نوتوب فلکت لوصاکی »
 بولطم روم كتيوضع یداصتقا و ییزوت و میسقت هروک ههلمم تلباق كراکرو
 هداتعا رظن رارظن ُهطقن یک یسمهلریو نادیم هلاوحا عنام هنلماکت و فاشکنا هدنسء راد
 . ردشعلا

 كن هامرسو فرصت هقشاب ندن-هل وط مبات هفلاکت كناک المسا هدلام تاحالصا یکی

 هدهرطخ ییدر و راد اکو كنيرظان هبلام . ردشمابامایسهلل وط مبات هبیریو یخد

 ًامغرهنید ازت كنيرادا را كنباحا داريا ؛ هنناقرت هعانجات-اس» (۱) :ردراو هراعوش
 تسابس كنابنال [یدبهسلاق رصحنم هراکریو ندیاقدضت ین راذنص ارقف هلام تاحالصا
 . ردقج هلوا شلدیا تکرح هدنروص رب راغم هنناحا-او ندناوقو یسهعاهجا

 هطقن نانلوا رک ذ هدیراقوب فلکت لوصا نانلوا لوق هرکص ندناشفانم نوزوا

 هڪ رب یآ هجورپ ندنسهلام تاحالصا ۱۹۰۵ هسرولوا مین هبه صز ییا ندرظن

 : رولوا لصاح

 یراک رو ماشتحاو كالهسا ۸
 ندهوم . ردشفلوا دییزت یمسد اینابماش نالوا حرط هدنسهنس ۱۰۲ ٩

 تراع ندقرام ۰,۱۰ نوجا هشبش رب قباسلایفاک نوجا اینابماش نانلوا لاصحتسا
 ندقرام ترد هروک هنا اناماش نالوا لاسحتسا ندموزوا لپاقم کو . ردشلاق

 قرام ۲ نوجا راهشبش یعاشا ندقرام شب « قرام ر نوجا هشبش نابلوا یراقوب

 . ردشغلوا نببعت مسد قرام ۳ نوجا راهشبش یداقوب ندقرام شب

 .ردشعلوا دسزت هلئروص کیا یمسر نولو -- ۲

 . ردشلرةبح هغ ەش 4,۷ نده, هنشاب ورتم علم کرو ادا یس 8

 ..ردلهلوا اشا ندننهف ۵۰ ید صا دج ككمسر و

 66 هنشاب راطنق یمسر تاق عوضوم هنووت لومعم ريغ یربندنسهنس ۱۸۸۲ ٧۳

 . ردشلراقج هقرام ۵۷ ندقرام

 . ردشهلوا دز" یسکریو هرانس نانلوا حرط هدنسهنس ۱۹۰۱ - ۳

 . ردشٌلوا میض و نیست هنیرزوا فص ىلا هدشیناص هدنک ارب مسرو

 ( ۷ ص 1000 (۱)



 ی-«عو# یمهتلوک اف قوقح >> ٩

 قرام ۷ نوجا ی هرلهراغ س كل غيت هه ۱

 « ۳ « و ردق ۲ ِ ند ۱

 > عوه» دو » ردق ۳ ۲ ند ۲ ۱

© 3% » ۰ 

 » ۰ « 9۳ ند

 ۷ یرداقو ند ۷

 .راقج ردق هقرام ۳۰ندقرام ۳,۵۰ راهجردو .ردراوهجردشب نرجگانوتو هداس
 5 من  ا رک ےس

 . روبل وا اب ردف هفرام ۷ ند ۰,۸۰ هنشاب ولد مسد

 قرام رب نوجا هناووز كسب یه یدغاک هرافس

 . ردشٌلوا دی زت هدنروص مهم یر و ابا 5

 قرام ۱ هتشاب راطنقرب یه نوجما سلام راطق ۰ ىج رب ۵

 3 ۱۵۰ 2 9 *Yo\ نادر ندن وا

 )۷ ۱ ۱ « 1 کک ند وا

ARD » J) V۰» » »بم « 

 هرز ۱ ۵ « 2 زواحتم ی ۰

 E ین نالوا سدسات هرکص ندنسهش ۱۹۰8 سونا ۵

 ندمضر هنسکر و تالاغا یهدیراقو یروو ردشملواحرط یسکر و همت هلشيارب کی

 ردق هلس ۱۹۱۸ ندځرات و ٥۰ هدزو ردق هسهس ۵ مض وب .ردشلوا ترابع

 . ردشٌلوا نیم هرزوا قلوا ۲۵ هدزو

 . ردشلل وط عبات همسر یخد رکش صوصحم هلامعا كنارب

 ٥ ردشلدیا دییزت هدنروص مهم ید یسکرو وترپسا .
 هنتشاب هرتاوتعه هتنالاعا ونرییسا نالوا دیدح یرادقم هدنسهنس ۱۸۸۷ س

 وترپ-ا ناشوا دید یرادقم « ۱,۵۰ هکالهسا مور نالوا نیعت قرهلوا عینهنپ ۰

 .ردتفلوا غالبا هقرام ۱,۲۵ هکالهتسا موسر عینهف ۷۰ نالوا صوصح هننالامعا

 یتعو شعلوا عضو هعوهخ ماکحا ضعب نوجا یسهیاج كنراهقرباف اریب كجوک

 . ردشلریدتیا دانتسا هراساسا هنن ید یتفک یدیدح كنالاصحتسا هدنامز



 10۷ >K* فلاکتو موسر هدایناآ

 همتلشیایلهجرد هروک هنسهجردكن هونستالاصحتسا ادعامندنموسر كالهتسا  ط

 مک لک رر كنموسر تالاما یسا یعوسر هع هلشراوب . ردشعلوا نعت یعوسر

 ۱۰۰ « قرام 6 هنشاب هرتلوتکه ردق هنتالاصحتسا هرتلوتکه ۵۰ . ردزاح ینتبهام

 هدنالاصحتا هرتلوتکه ۳۰۰۰۰ هزاسو قرام 4,6۰ نوجما تالاصحتسا هرتلوتکه
 ۱ ۰ قدام ۱۶ ها هرتلوتکه

 قاوشت و قوس هتىهام لیدمت كنوتریسا هنصقت ايو دز كموسر ورپسا

 هلتسما هداروب . ردکج هلدیا ثحم ع وضوم هداروب هصوصخم ماکحا نایدیا عضو نوجا

 وهع هلشیاو ه هیداحما لود كنتالصاح یرلک ریو تاک السا تهج قج هل هرامتعا رظن

 ص وصم هب وت رسا نلیدیا جارخا دوخایو نایرردنا تهام لیدر كننالصاحییوسر

 یتالصاح یعوسر وترییسا ندنرظن هطقن لام . ردسهلدیا صصختو رصح هراهمارکا
 . ردکد توام یتمهارب چیه نوعا یمهنن زخ قلروطاریعا

 . ردرلمسر نالوا عضو هسهیام کر دیر ندموسو نائوا حرط یی -

 ندهت نوجا كعا سسات راو ر یفراق هتموسسر کے نانلوا ل نوت

 .ردشهلوا عضومسدرب تدابع ندقرام ۰,۳ نوجا هک ریس نانلوا لاصحتسا ندزوط ابو
 . ردلکد زناح یتیمهار, چیه مسروب ندنرظن ُهلعق یلام

 .ردشم واعیسوت هلیسهدایز یراساسای راک ری وماشنحا و كالهت-اهلراکر و یی که دیا

 لومعم ندهراسو یوااب ات )ار موسر دن اط هداوه ص وصخ هغقای تا و

 یرارادقم موسر . رول وا لصح دیک و هد موسر وب OS CG) تیرک یلهعمش

 . ردا هجورپ

 غییهفب رب هنشاب كنطوق ریه یواح یترک ۳۰ نوجما راتیریک
 9 ۰ ,۶ « ردق ۰ه ۷۲۰ ند ۰

 غینهفب قجم رب نوجما یاروسکو شعلارب یه هلضف ند ۰

 . غیتهفب ۵ نوجما هچراپ یعرکیره « نوجا راتیرک یلهعمش - ۵

 نواص لام قوج كب ندلوا ندننرط نیکلبتسم ندا سح ینحهنللوا لوبق كنيكرو کی هدو

 نالوا لصاح هدنسهجیت یسهتا صقانت كنناک الهتسا تبریک یالود ندیکر و هرخ الابو ىە

 ۰ ردشلوبعوقو هل دصقم قتلوا زاسهراح هنارحم



 یسهعومج یسهنلوک اف قوةح ده ۸

 هدوب . ردشملوا حرط مضنم "کریو رب یعرکی هدزوب ءرلهقرباف کی نالوا كج هیدپا
 : ردشماساپ هل دصق» كعا هام یرلهه راف یسا

 . روللوا لیصحم هدنلکش لوردناب - موسر صوصخ هبهرونت داوم ۸

 لومعم ندندعم دوخایو زوج هاو و هوف «رالت هدنحما یراهمالقیرتکلا — 2

 ة ردڈملوط علا هموسر یلهحرد یاهجورب هروک هنغی دل وا

 ردد هنینهف ۵۰ ند ۵ رلمال یللت روک
 ( هراسو یراهبمال تسنرا ) » » ۱۰۰ ندا« » » ندعم
 ابو ۲۵ نوجما ندنناروسکو تاو زوره نوجما رلکالبتسا هدایز اهد و هاو ۰

 غیا ٠
 غغ ۱۰ نوجا یرب یه ندراهمهال كلهاو ۲۰۰

 .غینهقب ٩۰ هنشابولک نوجما یراهچراپ زود صوصخم هراهبمالیسوف قیرتکلا - «

 2۳ ۰ 1 2 رلهدام رکید « « 2

 . قرامرب نوجا تاو ۱۰۰ ىه رالتف صوصخح ءراهمال عاونا -

 راکرو کی 3 ینیدللوا دز راکړو نالوا نده صز وب یراک ریو لوادن

 ۰ ردشم وا ح رطیند

 عیسوت یلومش هرتاد دوخایو دییزآ ید هدنراخمرا ۱۹۰ ۰۱۹۰۰ 6۱۸۹6 ٩

 دسزت هدنسهجرد یلثم چ وا « قمر, ندنکی ید یعوسد اضع سا نالوا شلدیا

 (تادنس و قاروا ولرد یه ) یعونت داراعوضوم ینیدلوا _لعءاش كموسر وب . ردشنلوا

 . ردقج هلوا ثح ع وضوم یرلهطقن مهم زکلاب كنالیدمت هدارو هلسالود

 یعوسر افت صوصخ هماہسا یجراخ و یلخاد هلیا ماهسا نالیراقبج هلوادت عقوم 2
Kux —10 . ردشملوا دز هدنسهجرد یوا هدزو كن ه راسعا تم یکی وسر  

 .رونلوا هیدأت قرام شب نوجمآ یدنس هصحرب یه هجمربآ ادعام ندموسر یداع وب نوجا

 نیهلشیا هدناکلمتسمو نالوا فاعم ندنم-د انع ردق هبیدمش هموسر چ وا هدزوب وب

 . ردشل وط عببا ید راتکرش
 « راتعاجو راتلود ینجا « شعلوا غالبا هبکیا هدزوب یعوسد تالیوحو تنار

 قلروطارپعا .ددشلن وط میان هعوسررب هدزوب زکلای تالیوح و تناد دناع هرارفودنمش
 صوصح هبهیدلب « زاهدان « راتعاج . ردفاعم ندمسسر یراتنار كنهداحشا لود هلا



 1و فیلاکتو موسر هدایالآ

 رفودنمش «یراهشاب نهر و رانتعا « یراتع> یرافرصتم كالما «یراهبسو« رابتعا

 .ددراشل وا فاکم هلیامسد شب هدکیب یفالیوح و تنار كننبراتکرش

 .ردشهلوا عضوی وسر افع ندنکی نوجا یرانولا ضئاقو «یران وپ وق عتع هصح (
 - ۰,۲ هدزرب نوجما تالیوحو تنار - هدزو نوما ماپسا یجراخو یلخاد ممد وب

 هنیرادنس ضئاف نالوا لاح یرانوبوق نوجا تدمرب هدایز ندهنس نوا .ردنراع ند «,۵

 .رونلوا مض مسر نوا هدزوی هنشاب یربیه كرلهنس هلصف نوا ماپسا كرکو تار ك

(eلو شم وه اب هدلخاد . ردشعلوا ح رطو عضو موسد یی ید نوجا ر <  

 قرەلوا ع وطقم نوحا ددع سه «یرا ربخو لع ضوقم صو صح ەرلەق اب ‹ كج نالوا

 . ردشل وط عبا 4و كل غيت هغ نوا

 لیدعت یموسر اضع صوصخ هنیرلهقرو دقع ارشو عیب صوصح هیهسدوب ( ۵
 صوصخ هلاوماو ۰۲-۰۳ هدکیب نوجا رادقعصوصخ ها وادت تادنسمسر وب .ردشمهملوا
 ۰: تک نوحا رادقع

 صوصخ هراهجل وب نابماضوا هلیدعت انوکرب چسه یر ند رات ۱۸۷۹ ۰
 یهدعو هلضف ۱ ندیآ جوا هلبا هدعو كالیآ چ وا رارب هلقفلوا هظفاحم یعوسر افع یسن سا

 ردق هدم ی ۱۲ راها و زواحتم ی هدعو قایا چ وا . ران و یواح

 لثمررپ قر هلواصوصخ هنارو_کو یآ یتا آ ربره نوجا تدم کءهرکص ندنوا ولثمیکیا
 : موسر ٠ رونلوا مض سر

 غینهف ۱۰ نوجا غابم نود ندقرام ۰
 2 اک » ردق هفرام ي۰٠ ند ۰

 و. « و ۰ لند
 « 2۰ 2 « « ۸۰۰ ند ۰

 « 0۰ « « « ۱۰۰۰ ند ۰

 هه ۵۰ نوجا یاروک و قرام كس رب سه یراقو ندنوا
 ا

 رکید نالوا رادتبسانم هدنروص قبص هلمو-ر مق دیازت نالوا حرط هرخالاب
 . رد راک ذت نایاش یخد مسد



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح € ۰

 كيهرو نمضتم ینعارف كنضارا سر صوصم هبیضارا غارف 0

 . ردنرابع ند "/. ندتسیق ابو ندنلدپ عارف مسد وب .دوللوا لبصحت هدننامز یباطعا

 یضادا (110عت (هص ایک ) نایهلوا غارف لباق هلیدصقمكمعا سسأت هنزاوم رب هدکر و
 سیسات مر رب یی هدزوا قلا د ./ كلذگ ند كذضارا هدهنس ۳۰ سه نوجما

 ماکحا و .ردشملوا لاخدا ید یماکحا مق دیازت هنوناق ربارب هلیسر غارف .ردشلوا

 هنیدنک یدنک هدنسهحش یفاشکنا كطئارش دعاسم ردق هتیادب ناب ۱۹۱۲ هحنجوم

 یسیک ریو مق دیازت .(۲) .ریلک«زالیسنلوا حرطکریو نرجما مق دیازت نالوا لصاح
 .رونل وادی زت اهدلثم رب یمسرغارف هدردقن ینیدل وا غلاب هق رام نولم۲۰ع ومحل ا ثح نم

 اهد ندلث» رب هنمسر غارف هسردیا زواج یوم ۲۰ ینالصاح یمسد مق دیازآ
 رولل وا ارحا تام زا

 عوضوم هدارو . روهلوا شمس هلساع ناعالصا J Sydow هلال بدعت کړ وو

 دالوش رام ( یاح « هوهق « نوتوت ) ندندیبزآ كنموسر كو وک ضب ناممهلوا ثحم

 ۱۳ ۱ هتک هه رظن فر نادتغالبا ۰ ۸۰ ندا ٤١ ها سو كنناصصخح

 اعا یعور یراتلیب رفودنمش روپاو نانلوا روصت یوفل ندنفرط تموکح بونلوا
 دم هنس شِ ید را تحت كتموسر رکش ندا رره ار کم لیدعت یا یلدا

 ههیداحا لود ًاتمأت هنتعفنم كنمهنیزخ یقاروطارپعا ندفرطرکید [۱] ردشفلواقلمت
 . ردشادیا لبزنت همیرر, ندر یسهصح یعوسر تاربم دام

 جایتحا ندنفرط هام هرادا ؟ ردشلوا تدابع نده یسهلام جماتن كناحالصا وب

 یدقاموکریو فوبلم 4۷۲ ندنوب «یدشهلوا نیم هرزوا قلوا قرام نوام ۰
 یلځر ا۱۹۰۰ هنس زوع ۳ .یدقجهلوا كرادت هبتروص یدییزت كنناصصخح رالو رتام

 [۲].ددشهلوانیمخن ینا هجو ر, تالصاح "هلضف هدنسهحّدن تالید هت نالوعوقو هلبانوناق

 قرامن وءاسم ۳-۸۰ ول ریا

 ۱۰۰ ارب

 ٤۳ (لخاد كو ص وک ) نوتوت
 ° ات اماش

 ۲۰ هم رو ا

 ۲۵ هقارحا طلاسو

 9 ردشم هوا ارجا ید قالد تنسهفرءت هتسوب رپش لخاد [۱]

 ۳۱ ص باتک یجنرم مسقیجت ۳ یلام اع رنغاوفاودآو ٤۷۲ ؟ ص فوغ [۲])



 11۱ > فالاکتو موسر هداینال

 قرام نولم ۲۲-۲۰ ۲ یعوسر تادنس

 » ۱۹ ۱/۲۲۰ ۰ یعوسر افع كجو هحیلوت

 « 5۰ یوسد یضارا غارف

 « ۲۰ ۲۷ ۲ ی وسر نولات

 ۳۸۲-۳۲۷۹ ۲ نوکی
 كنه وسر كوم وکی اجو هوهق غلبم نالاق كىك | نوجما قاوا غلاب هقرامنوٍام ۰

 كنموسر رکش ( نویایم ۲۰ ) یساقباو هظفاع كنموسر تايب ( نویابم ۳۷ ) یدریزآ
 كنسهصح قلروطاربعا یهدنسکر یو ثاربم ( نولم ۳۵ ) یسلوا طف رص ندنلیدمآ

 (نولیم۳)كنسهفرمت هتسو رهش لخاد نایالوا قاءتم هنتساس کرو ( نولس4 ) «یدیزت

 كرادت هلن دوص ( نولم ۲۵ ) یغالبا هلثم ییا كنناص.صخم رالوق رام و یسهظفاحم

 نام . رلشالک | ندلودج هد تالصاح نالوعوقو هدلاح تققح . یدقج هللوا

 [۱] ۰ ردیلمهلدو وا ینیدلوا لباق یسهلوا لصاح هرکص هنس جاقرب قحا كتردراو نانلوا

 یسهففاص تالصاح كنسنکرو اینابماش [۱

eS ۳ e, ۷۸ 

0,۸ ۸۹ 

۱۰,۰ ۳ ۱۳:۶ ۰ 

۱۰,۰ 64 ۱۰,۸ ۱ 

 تالو بم نایربتک هدوج و نمک كنونافییتالصاح “لصف نایروک هدنسهنس ۰

 نایرح هدنلخاد هحاسر دو دح هباع ءانبو قلعت هنا نص كم روب .رماک یرلیا ندلومش

 ۰ ردعط كب یسلوا دودع یخد كنالصاح نوجا ييدتا

 یرممام كاسر مرو رل ۲(

 - هردو قلوا اشم رهرافس - یر ندسههس ۷ كنفیلکت لوصا نوئو

 راد هماقرا کد کسو کلوا ندننامز یلالیدعت ۱۹۰۵ ندننیدهماغ وا هلیدمت ر چیه

 . ردا باح ا ی.دراقح هادم كماق را ضع داع هام یسا نوجا قعای هسیاقمر

 . ردرادعسام هل رز نلیر و هل وا ندرظن ةطقن یحمرات راذرو )۱(



 یس هع ویس هتل وک اف قوقح دده ۲

 نکیاشملوب تراعندیولم قج رایو «ر یسهفاصربغ تالصاح كنسر نوآوآ هدتیادب
 نولم ٩,٩ قرهلوا یطسو هدنرلخرات ۸۹-۱۸۸۱ «هنودلس» ۷,۱ هدنرات ۱۹۷۹-۸۰
 . ردشمقج هنولبم ۱۲-۱۱ تالصاحو ًارابتعا ندنخرات ۱۸۸٩ .ردشلوا غلاب هقرام
 : اراتتعا ندسهنس 4

 ۱۱:6 هدنسهس ۱ [۱) ۱۳,۲ هدنسهنس ۹

N ۱۳,۰ <” 141°11,9 2  

 هلو صح لدبت ر ویو ندنرظن هطقن یلام یلالصاح یعوسر نوتوت هالاح وا
 [۲]) . ردشمهم تک

 تالصاح ی آ هجورب هدنحرا ۱۹۰۹-۱۹۰۹ یعو-د هرافس لباقم اکوب - ۳
 . ردشمر و

 قرهلوا قرام نویلیم

 نوکی یراهاوز هرافس نونوت صوصح هب هرانس راد راس هنس

 ۱۰ 1۰۹1-۷,و ٤ ۰,۲ ۱۱۱
۱5,۲ ۰,۲ ۳ ۱۵:۷ 1۹۰۷-۸ 
۱۷۱ ۲ ٤ ۱9 ۱1۹۰۸-۹ 
 ٤ ۹۸۰ا ٤ ۲ ۰

۳۹,۰ ۳ 9٤ A SNA 

 ۳۳,۸ ۱-۲ ٤ ه۳ ۳۹

۲ ۰,۳ ۰ OEE هو 
 ٩ ا ا و

 ردق هل كنمسد هرافیس نالوا هدکعا عسوت هکدتک یلامعتسا هدایناملا ندماقراوب
 : راقح هب ادىم یتیالوا تادراو عمم ل یلتمش

 هب کریو و ) .ردلخاد ید موسر غلاب هقرام نولیمرب و داع هنالوص سا ندماقراو )۱(

 . رالشاب ندنسادتا زوء هلرابتعاو و ردا فداصت هننامز داصح هنس صو هع

 لبمأت ندنمور كوول تالصاح دوس كلا هدیو ول : رد! هنل ۲ هرابتعا رظن هطقلوش ۲۲)

 غلاب هقرام ۱۲۹۰۲ هدنسهنس ۲ نکیا قرام نولیم ۱۳ هدنخرا ۸۰-۱۸۷۰ هکروللوا



 ۴ مو فلاکتو موس رز هداینال ۲

TT (4)یاوصام هنر  

 ندننامز ییضو هقببطت عقوم كنونق یکی یناربثأت كنالیدعت نالوبعوقو ءدیسر وب
 هردشمالثاب هل وا نايا اراتعا

| 
۱ ۱:۰: 6 ۵ 4 

 (۱] قرام نویام ۱ ۱۵:۹ ۳ ۱ ۱۳۲,۰۷ ۰

۱۵:۳ ۱ 

 تقفوم اکو هدهشلدبا نم تالصاح "هلضف قلقرام نولم ۱۰۰ ردق هل یه

 هننیدمهل وا نیمأت هلیب نصف كغلبم رک دلا فلاسهلیب هرکص هنس ترد .ردشمال دا لصاح
 .ریلکمزال قلوا عناق هنغیدلوا رجنم هتقفوم مدعرب ندنرظن ُهطنیلام كنالیدهتوب هسراقاب

 ف رمصام ی یک و را (0)

 هدلاح ییدتیا دياز شاو شاو قی | تالصاح هرکص ندننالیدعتیمهنس ۵
 .ردنما جاتنا یردیازت هلئلدش هر ندر, كيادراو یسهساسا تالیدعآ یسهنس ۹

 . روللوا ناتسم ندلودج یهدینانانلوا سرت هروک هنعاونا كموسر فاتخم هدو
 1 قرهلوا قرام نوم

 SE IEE ا
۱۳9۹ ۲9۹ ۱۷۰۱ ۱:۳۹ ۱۹۰۸-۹ 

۱۰0-۰ ۱۸۵,۳ 6" ۸:۲ ۱۸۷.۱ 

 9۸° ۱,۷ چ فضا ۱٩۱۰-۱۱

 ۲۰۵ ۳۲, س ۳۰۳۰ ۱۹۰۱۱-۲۳۲

Y1 14۱۲-۱۳۳۱۵۲ -۱ ت  

 لخادو یجراخ رلهراب نلیربو ةداعا بولوا ینالصاح هرئاسو موسر داو صوک ماقرا و [۱]

 لدجراخ .ردئزج كب هلتبسف هنوکی یوم یاالصاح كو ص وک .روینل و لخاد ځد ی وسر دلو معوک
 هترابنویلیم ٩,۷ هدنځ را ۱۹۱۳ ٥ هدنرا ۱۹۱۲ یم-ر دلو ص وک كناري نلیدیا باج

 . ردشلوا لاب

 نانلوا حرط "ةمیمض هنوکرو كالبتسا هدنخرات ۱۹۰۰ لوا نرهت ۱ یف و كالېتسا (۲)
 . ردب رابع ندنسهیفاص تالصاح ییکو و هادتنا داوم

 . ردلکد لخاد تالبزت . یسهفاص تالصاح یک رو باق [۳]

 ]٤[ ینالصاح "هلاضف كنموسر هة راف هللا یئوسر تالوسم .



 یسهعومتیس هتل وک اف قوقح د 6

 ادس ندنموسر كالمسا زکلاب یس هفاص تالاصاح نونو نامه كنسکر و ون رسا

 ات ین رو هتادسااداوم یا نایدیا لیصحت هدنلکش مض . رویلوا

 ندنالبدعآ و ید دوج وم ماقرا ما نوجا یالصاح رو وتریسا کی

 ل . ردهدنادىم یتیدهمهنل وا نامات تالصاح "هلضف نولم ۸۳ نالوا لومام

 كنک هت هدصوع>ح و ۰ ریلکم زال ا هدنسهص وصح تبهام كنعوضوم کرو زس ۹ش

 هد لئاسم قاعتم هبهیداصتقا تسایس یک ییدلکمزال كا ماحتقا یالکسشم

 وتربیسا (یمهباج كمبانص یعارز ءیقلا هماظتنا تحت كنئالاا وتریسا ) . ردراو
 ع وصوم عیطلاب هدار وب ی رالما یالخا ناللوا راهطا هدنص وصخ تعا دی دم ینلامعتسا

 كم یالودندن رظن طاق قالخاو یداصتوا اما هاسم نون و . زکج همهدیا ثم

 : رونیروک قشیراق

 یو سم كرما یس ام کریس )0(

 * در نیما نوب ندنرظن هع یلام مسو وب هلهج و یفیدنلوا حاضیا هدیرافوب
 ۱۹۰۵۹ لوا نیرشت یحر) نکیا ترابع ندقرام ۲۳۹,۸۰۰ هنس یجنرب یالصاح
 .ردشل وا لاب هقرام ۸۰٤,٥۰۰ هدنځګ رات ۱۹۱۳ (ردق هتشرا ۱۹۱۰ ترام ۱ اراتعا

 یو فاصا دارم (۷)

 جافرب زکلا سه ل : رول وا لصاح ندامودر ترت تادراو لو و كا

 تالصاح نولو . رول وا نمات تالصاح قرام كس

V۱ 14۰4-1۰ 

1۹1۰-۱1 ۱۷:۷ 

NANAN۳  

 ۱۷۹۱ ٤

 قراع 0 1,۷ ۱1۱۳-1

 كوي

 لامحتسا هدهنس جوا كوص قحما غلبم ر نقب هنوبلم ۲۵ نایدیا نیمخت هوا

 دوجوم یروذحم تکا قسمت یا ماوع تكلس هدرامسد یکو . ردشیلمهناوا

 كموسر و . ردلخ اد ید موسر صوصخح هب ال وهم دوح وم هد مشت ںیح كيون اق 1 ]

 ۱۹۱۳ ,TE ESE NNN ANIN 6A هه ۱ ۹° یسهحرد

 . ردنرابع ندترام نولیمب ۱



 11 ۶ فلاکتو موسر هداننال آ

 -همق> هادم هل دش هد هج ردینادنلوا اعدا هدرلادناغاب ورب نالساب هدنقحروذحم و هدهسیا

 لکش هسزاوا چھ كنکرو یی هدنالیدعت نالساپ هيرو جلاب بهت 8۹۹ زدم

 ۰ ردشعا قفحم ینیدل وا یاکربغ هاب ر اتع یمظس

 ی رمصام یم وس 7 دارم )۸

 رسد گی e قرلوا قرام نویلیم
oY ۰۱۷,۳ ۱۹۱۲۱۳  

۱۹۱۰-۷۲ ۱۳ ۱ ۱۹۱۳-۱۲ ۱۷:۰ 
NS E 

 .ردشملاق نود هدنسهجرد نولم ۳ ندغلیم نلیدیا نم ید ییالصاح ك ممر وب

 هنموسد تیرک ندیا یتاعت هسان ماوع نوجما ینیدلوا لماش هنباخالاح ءافر مسر وب طقف

 . رولوا رادم عا ناما: هزاومرب یثراق

li (4)و  

 . ردشلرتسوک هدیراقوب ینالصاح كنموسر اغ: نلیدبا حرط هدنسهنس 5

 . ردیتا هجورپ تالصاح هجنلک هنالیدعت نالویعوقو هدنسهنس ۹
 هیقاص ريغ تالداح قرءلوا قرام نولیم

 یر ا تاد هنشابهتس | قرەلراىلعسو

f0 ۱۸۸۲-۸۹9۰,۳ ۱۹۱۰ | ۲۹:۸ ۱5۹۰۵ |  

E VAAYANS۱۱ رک ° |  oV 
 ۵۵:۷ ۱۸۱۲ YEE ۱۸۰۲ هرم ۱۸۸۲

oA ۳ | ۲۲:۱ ۱۹۰۸ | sé ۱۸۹۷-۸۱ 

۱۰۲-۶۵ ۱۸:۰ ۱۹۰۹ ۳۷:۸ | 
 . ردشهر و هفاص ربع تالصاح نا هحور یعوسر اغ صوص هنولات

 قرامزویایم
e aa3  

۹ ۳,۲ ۱۹۱۲ ۱۰,۰ 

۱۹۹۰ ۹,۵ ۱۹۳ ۱۳۹ 

۱۹۱۱ ۱۱:۹ 

  Eارابتعا ندصوتسغا یجنرب ۰



 یسهعومت ی.هتلوک اف قوقح ده ۹

 . رومهلوا غلاب هلیب هنفصن كنالصاح نلیدیا نیم تالصاحوب
 . ردشر و هفاص ربغ تالصاح نا هج ور یمسر افع كج نالوا یی كل ذک

۵۹ ۳۷ ۱۹۱۲ ۳,۲ 
AS۱۲ ۱۹۱۳ ۳  

NN 

 هنس جاقر, ندنسسأت «تالصاح "هلضف قلنویلبم ۷۰ هدنموسر اغ صوصخ هادنس
 نود كپ ندنالصاح نلیدیا نیمخت یعوسر اغ كج هدلاح ییداببهنلوا نمأت هرکص
 كيوب (یدبا هدنسهحرد نوم ۳-۱۲ تانمخحت ی هدنقح هدنسهنس۱۰۵۹) . ردشلاق

 . ردشلشا ول هرح الا کردن وا

 هدهنس یجنرب ناه ینهجش نلیدیا نیم -- یعوسر اف صوصخ هننادنس غارف
 . ردمسر هناکی نرو

 حس ا قره وا قرام نویلیم

osé ۳ 46:۳ ۰ 

STN NNN 

 نالوا شادیا دییزآ و عیسوت هدراتروص فاتخمو حرط هدنراهنس ۱۸۹4-۰
 .ردشمهعلوا لیدعت هدنناحالصا یسهنس ۱۰۰۵ ی وسر انغ صوص هقارواتال واقمودوقع

 ردا هحور یمهفاص رغ تاللصاح

I AE.قرهل وا را ی  

 هتشاب هنس ۱ قرهلوا یطسو

NAST TT ES \AAY-A۲۲9۱  

۱۸۸۷-۷۱ ۱۱:۹ ۱۹۰ ۲۷۸ 

KÎ ۱۹۱۱ E ۱۸٩۱1-۹٦ 

۱۸۵۷-۰۸۰ ۱۰۶۳ 111۳ ۲,۵ 

۱۹۳ ۱۸:۹ 

 ًارابتعا ندهنس یج ر [۱]



 151۷ فیلاکتو موسر هدانا

 هسروب هصالایو كيهداصتفا تاح یعوم تالصاح دیازت نلیروک هدنراهنس كوص

 . ردشلک ۍرایا ندندبازت كنلوادت
 هدهسلکد لخاد هنسهلام تاحالصایسهنس۱۹۰۵ یعوسر افت ص وصخ هن راتلس وقنا

 هدارو نوسجا قلوا شما ثحب عوضوم ینموسر افع نوو صوصخ هغلروطارپعا
 یمهنس ۱۸۸۱ هکردل هل ا هرابتعا رظن یماروش هدرا لوا . ردشلروک بسانم یحاضیا

 نوجما یسکبا یهو شلدهزوک قرفر, هدنسهرا یراتلیب وقنایب یحراخو یلخاد هلینوناق
 هلثم کیا مسد وب هلموتاق هسروب یسهنس ۸ .ردشعوا حرط یمسد انع شب هدزو

 یجراخ هبیمرکی هدزو نوجا رلتلیب یلخاد كرلیدیا دییزت ندیکی هدنسهنس ۱۹۰۰و
 موسر بولوا صوصخ هیءدحته لود . ردشملوا غالبا هشبیم کی هدزوب نوا راتلیب

 و هدقاخ و یدیازت كنيرلوقاس تموکح ییدلو رادهقالع كزلروطارعا هلسالود

 هلرهبویوب شاوب شاوی یالصاح كموسر وب هدنسهجیتن یسهعنرآ كتنغریشراق هراقنابپیک
 رد راقما باستک ۱ تسهار لور كب ام رسد ات

 قرهلوا قرام نویلیم

 قرهلوایعسو

۱۸۸۲۸ ۷:۷ ۵ €۷ 

 N ۰ ۸و۰ ۱۸۸۷-۱

 ۳۰۵-2 ۵ ص۱ ۱4,۵ ۱۸۵۲ -۸

۵ ۲۱:۹ ۷۲ ۵۰:۲ 

oA ۳ ۲۰۷ ۰ 

 قرصا یموس اف ص (۱۰)

 قرام نویلیم

13V ۱۸۸۱- ۲۱۸:۷۶ ۱۱۰-۱  

 ۱۹,۵۰ ۱۱-۲ ٩ -۱۸۸۱ ۸۹,٩

۲۰,۳۸ ۱۹۱۲-۴۳ ۱۰:۵4 ۱۸۸-۹ 
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 تالصاح هدلاح ینیدلوا لصاح لد انوکرب هدم وسر و یر ندنسهنس ۹



 ی-هعوج یسهتوک اف قوقح 13۸

 هنوک ندنوک كنهداصتقا تابح هداینال] هدوب . ردشلوا غلاب هل چوا شاوب شاوب

 : ردشلک هدوحو هدنسهچش یدیاز كننالماعم رابتعاو «یمهملک و

 هلسالصاح ۱۹۰4٩ هلدصقم ردق یهبلام تاحالصا نالمای ندنفرط ۳

 نام ندرلک رو یی .۲۱] :رولوا لصاح هحش وش دلهسردنا هسیاقم یاللصاحح ۳

 "هلطف قرام نونلم ۲:۳ هدلاح تقبقح هنر تالصاح لطف قرام نولسم ۳۷ نالوا

 نوبلبم ۱۲۰ لل الود یسهلوا یفاک رغ كناحالصاوب . رداد هلدیا نامت تالصاح
 رکشهدزاهتس ندیا تقعت یامزوب عقاولاق .ردشلوا لصاح ناصقن رب هدنسهجرد قرام

 لو هداشنوا نیات تالصاح هلضف نالومأم هدموسر صوضخم هبراتاس نفودتمشو

 . ردشمهمهدیا ارجا رثا رب كوو هیاصق یعوع

 روسف ور یسر ۰ یلام ربع یواع.سردم لام مع

 ۍرف ہوتا یشوق . م

 کە دنم وس روتر ساکن وج هردلکد یراعندضارتع!نوتوسب ند رظن هطش قة تات یا هسیاةمو ۱ ]

 . روسدا اوتحا ینهءفاص ربغ تالصاح راقر نالوا راد هم وسر کد « یهفاص تالعاح ماقرا

 لدنرلهنس هع هلشیایراضعب و هیلام هتس یراذطعب «هییادح ٌهنس "ایمق یرلیضعب دلرلهنس ادعام ندنو

 ۰ . ردنرابع



 یر.ارحا تدوص كن راناحتما قوهح هدلر وا ربا ال أ

 هد امسقو قاروطاریما اق یندیعتو میظنت تروص كنيرلناحتما قوقح هداینامل ا

 یهیساسا طاقن ضعب ینوناق قلروطارپعا . ردشفل | هرارق تح هلیاییناوق هدحتمتاموکح

 نوناققلروطارپما « ینهیعرف طاقو شما نعت هدنروصر, قسنکی نوجا اینا | نوتوب
 ۱ ردششار تس رس یهدحتم تام وکح نوحا نت «هدنسه راد یم و

 روآ قام لا « مهم كلا قحا كنهربثک تاماظنو نناوق دناع هراناحتما هیاروب زب
 . زروبح هیافتک | هلبا عضو هتفد راظنا یاسا او ماکحا

 یساسا كني رالوصا ناحتما نالوا ع موبلا هدنسهدحتم تاموکح نالا ا
 چوا كليا كلوب هکردشادیا نایبو حرصت هدنسهدام یجنکیا كننوناق  احم تالیکشت

 : ردینآ هجور, یمهرقف

 ندکدریو ناحتما عون کیا «تحالصو تیلها یفتقم نوجا یسهفظو كلك اح »
 هنس چوا لقاال تنه نالوا تلاط هاما یر . رونوا تا کا روک

 هسزاواچبه كله جواوب دان .ریلک مزال یملوا شا لیصحت قوقح هدنوتفلارادرپ

 ناحتما یحنکیا هلبا یحنرب . ردیللوا شا ماود هننونفلاراد نال ارپ هعدم ینصن
 یالکوایو £ احا هدنفرظ تدمو « دنمات .ردمزالقع ولو هلصافر كل هنس چ وا هدنصهرآ

 ؛یعدم یمسقرب كنءروک ذم تمدخ هیفامعم . ردکج هدیا تمدخ یافا هدندزن یوامد
 «.ریلس هنلوا افا ید هدنرتاود كم ومع

 تاقسطت هدنسارا ناحتما کیا ابو ینابصح قوقح یریره ندهدحتم تاموکح

 ههروکذم هرتف كلذک . رارولبهدیا دیدم هدهسرلنمهدیا لنا لدم نالوانیعم نوحما

 هدندزن هرادا تابعش فلت ثنسهنسرب هسزالوایسه كناقبطت هدحتم تاموکح ًارظن

 حیجرت ,ررکید دوخاي یرب ندرلقش یهدالاب « یرلمهم كا كنسهدحتم تاموکح
 هدلاح یراقدلوا شملق یروبحم یهبراضحا تمدخوب یراضب هلرکید ریعت ؛ ردرلشمتا

 تامدخ لباقم اکو .ردراشارب هتسباو هتسوزرا و راتخا ككرادنمان ینوب هسیا یرارکید



 ی.هعومب یسهتلوک اف قوتح >) ۷ ۰

 نوئو «طنا رشقلعتم اکوب هلا یناستک | زرط كتقالو تءاها یضتقم نوجا هیرادا هلاع

ullلماسو ام هود تاموکح  TS 

 نوجا زارحاینتفص كلك اح «یمئارش یهدالاب یاموکح نال آ مهم كلا نکیا هی
 . ردرلشللا نعت هدنروص ر هیاشم كي هطئارش یتقم

 میظشنهدز رطرب قسنکی نایرج تروص كناحتما كلباهلرک «یبصحت نونفلاراد رک

 کج هدیالواسیم هی« رادالاع كلاس هسق وب یهنکلسم كلك احهرخالاب كدمات ردشلدیا
 ةيراضحا تمدخ هدهدنسدکیا كراقشوب .ردشماعلا هراتءارظن ًامطق هدصوصخوب یسهطقن
 تهدخ هداسسور, هله زا یراضءب ندهدحتم تاموکح قحا . رروس تدمییع هلمع

 . ردهقشاب هقشاب هروک هقش کیا یهدالاب تاماقمو راود ینج هولوا اما كنهیراضحا

 هدنلاکو یوعد صانشا نالوا رادتحالنص و لا هافا ینشاظو كلک اح

 . ریلی هنولوب
 یتسها قلعتم هنونفلاراد هیرغود ندییغود « یدحن رب حنا ندرلناحتمای هدالاب

 ناحتماوب رردروبح هکهریدش» نوجما ناحتما كلياوب یلادرک اش راذونغلاراد . ردزناح

 تمدخ ندیا بیقعت یلیمحم نونفلاراد هفام عم . ریابکج هعاخ هناصحت نونفلاراد هلی
 همهلا یوم ینهبنف تاعرفت دناع هنیرلهبمسر "هلبقتسم تلاعف كنادرک اش « هیلمع ةیراضحا

 راح ید نوجا رلنونذلاراد نایالوا فلکم هلا ملعتو نیقلت هدنروص یمطقو حضاو

 2 ردتسمها

 . ردشملفارب تسبرمس هدحتم تاموکح هدست یتسارجا لوصا كاما یو

 شا روهظ داکفا تافالتخا ضعب اعقاو هدصوصخو هدنسارآ هروک ذم تاموکح

 كناماظنونینوق یع هدنراهجیاشاب كنتموکح اینا |ینونج ككرک هداسورپ كرک هدهسيا
 . ردنک شلدا هلازا نام یرب ندنامزرب هروک ذم تافالثخا هلیتروص ینلأت اق

 هنیزارحاو اطعا تروص كنناونع « یروتفود قوقح هیوناق قلروطاریعا نال ]

 اکوب . رویا اوتحا یهیعوم ماکحا قبطت لباق لماش هیهدحتم تاموکح نوتوب راد

 روتفود . ردشلدیا برت تازام ضمب انوناق هدنقح رلنانفاط قحریشب یناوتعوب لباقم

 یوعد )و هلدعایو هککام نیرومأم . رددناع هرلنونفلاراد قح كما اطعا یتاونع
 تاع ر دلی طور قوا زا یتناونع « ر فود ه انونق نوا" یسارجا یلاکو



 1۱۷۱ KK یرلناحتما نوقح هداینالآ

 فربشرپ اعفاو نوجما یواعدیالکو كرک «هیرادا لام نیرومأم كرک <« ماکعلرک تلئان
 . زا شخ ناحجرو قوفت قحر, چیه ینراق هنیراشادکلسم هرانوا هدهسیا

 هک نایاوا زاح یناونعوب .ردطرش نوجما قاوا لمم هنونفلاراد قحا قلروتقود
 .نمەنل وا نیت قرهلوا ( 11۷2 ۲02۵0۲ )هژهسغا روسف ورپ هنیرپ ندنراتوشلاراد نامل ا

 بو هلوا یناک یرالواروتفود زکلاب كرلد نما كج هدیازارحایناوتع تنهحود تاورو

 ییماعو ینفرتارب نالوا یرلهدرکفیلأت تاذلاب هصاخاب یرلغولوب زاح یطئارش هقشپ
 . ردطرش یرامایهدیا زارا

 تک | ؛یراسردم نونغاراد ید هلا شاف نمود باو ید نوا ی او
 نالا یر ندءهدحتم تاموکح . رولوا باعا ندنسارا رتهحود تاور ءرزوآ
 یسانش قوقحرب نالوا شمام افا ینسهفیظو تنهجود تاور, هدنرب ندنرانونفلاراد
 ناملار اي اقلطم هسیا رايا عیدوت هنلاع ایرتس وآ رب یهفظووب ضرفلاو ردیا نیست ءاتتسا
 یاونعروتقود ندهتلوک افربیاع نلیدبا دع ناس هليا یرلنونفلاراد نالا ایوندننونفلاراد

 . ردیا باما یلاعرب نالوا شعا ذخا

 لوفشم هلتاسیردن هدنران وتفلارادنام [ «یسهدامیجندرد كننوناق 6 اع تالبکشت نامل |
 نال آ نیربانب ۰ ردهدکما هدعاسم سر هنیراملیهنواوا نیم ک اح كراملعم نالوا
 یهئاضق تلها یخد راهسالوا شمریو یناحتما یجنکیاورپ یتح راماعم ی هدنرانونفلاراد

 ۱ ۱ . رازونلوا دابتعاو دع زتاح

 تاموکح مومعلاب «یسهدام یز کس زوا زون كننوناق هیئازج تاک اع لوصا نال ا
 ینتحالص هعفادمیمهنم هدهنازج 8 احم هنیراملعم قوقح بوسنم هنیراتوتفلاراد هدحتم

 : ردشمام هلدهزوک قرف ر(چسه ًاعطق درا یرلملعم قوقح هدارو .ردشمرو

 تنەچود تاویر, « یرلاکو للعم ناال |شامم « هللصا نملعم « راملعمو هلرکید یمت

 نلک مزال یسریو نوجا زارحا یاونع قلروتقود یتح . راریل هلوا راح ییرناونع
 یسهیاب هلبناوع روتقود هلع ءانب . هلی رهساوا شمامریو ناحتهارب یریغ ندناحتما
 یروق یاونع روتقود هحشلابو ردنا باستک | ینهلم تیار وب و هدنرظن تموکح
 هک لملعم نوتفلاراد صوصخ اب . ردهدنقوف كي اهد كناونع كيمهداقآ یرخف رب

 ندنفیدلوا مزنلم و بولطم هجتموکح یرللوا زاح ینسهیاپ روتقود كراندیا باستنا



 یسهعو# یمهتاو افقوتح > ۷۲

 دادعتسا یعتقم نوعا شيا رب یف و یعامد ندرادنما هدنسهرص یناحما اروتقدد

 ..رولوا راظتاو تل یصوصخ تنکلام هتنالو

 هنیراناحتماهلاع جرد نالو!ناږو رکذ هدنسهدام یجنکیا كننوناق هلدع تالکمت ۱

 راناحتما و . ردشلررو یمان یرلناحتما هبلاع هجرد یجنکیا و یجحرب هدهحال وشا

 .ردهدنن هام لباقم ناح:مارب یشداقه رلناحتما اروقود نالوا داتعهیسارج اهدرلن ونفلاراد

O 

 ابنال آ بونوا قلعتم هناحتما و ىا هدهحشال وشا هحنلک هنناحتما قوقح كلا

 هلیا صبخلت یماک-ا جردنم .دننناوق ایسورپ نانولوب یمظعم كا كنهدحتم تاموکح
 وش هدننوناق اسورپ دصقم نانواوا بقحت هلبا یسارجا كناحتما و . زرو هافتک |

 . ردشع ولوا حاضیا هلتروص

 نت اوو هصوصخ قوقحو همومقوقح الوا داوم نالوا نمز هناحتما »

 هع واق اسورپ . ردنرابع ندنناساسا ۹0160669 اعا هسا م ولع E «قوقحخ رات

 ییعاعجا داصتقا ها داصتقا لع یبهرادا قوقح « ی هیساساقوقح هنماورپ كناحتماوب

sociale et économie politiqueردم زال كما لاخدا 1600000116 . 

 زرط اا لو داور یرب ندنامز رب هکردتف» نایاش هصاحلاب یماروش

 ر لوو اهد هدک تک ههرادا قوقح كرو هبهساسا قوقح هر «هنسارحاو همادا

 ۱ : رد تک رو تىما

 كنهقوقح لئاس «ىنیدملوا بولوا دوج وم هت تامولعم هددنمان مدنسانناناحتما

 قیقحو قیمعت ید یرلهطقن کیدا بودیا مهفو كرد ینسیخرات فاشکناو ینتیهام

 ینیدلواجاتم نوجما للیقتسم كلم درمان هدنسانناناحتما ادعام ندنوب . ردقج هنواوا
 تابثاو قیقح ید یعوصخ ینیدلوا بولوا كلام هیهعاتجاو هقوقح هل تامولعم

 . ردکج هلیدیا
 لد نما ناحتما یجکیا نلکمذال یملوا زاح یتیهامرب یل هدایز اهد لباقم کوب

 هب یرغوط ندبضوط نوجا رلتونماراد تاناحتما روتقود هبا نادتما یر موم زکلاپ ")
 . ردشادیا رص> هتهح ییا و زکلاب تالمف کهدرز ندننیدناو یتا



 VT ۶ یرلناحتماقوقح هداینال ۲

 فوقو رب مات هیهیصوصخ و هیمومع قوتح ءدایسورپ صوص ا یلعو هداینالا مومماایلع
 یحاص تیرومام رب لقتسم هدهلدع هل تامدخ كنسيدنکو دعا بودیا لصاح

 نزاو یدنوا بووارا یتالووادقا ندیاصتا ینوا رعنا تا
 . ردقج هلوا مداخ هفمراقح هنادیم

 ةلاعتامدخ هرخالاب لدنمال هدناحتماو .ردبنیع نوجمارادزمان هلرحاب ناحیتمایح رب
 یسهعقن ینیدنواوب هدنسوزرآ قلوا لخاد یهبیرادا ةلاع تامدخ هسقو ین هبهلدع

 da é6زre رمدنارهفمر » هردمان نالواقفوم هدناحتمایحنرب . زاملا هراتعا رظن
 . یلیدبا فاع یرایدنک و . رلیرو رع

 : ردراکهدب| تاررقمو ماکحا هجبلشاب دناع هناحتما یر
 لیکتتنوبسموقرب یماد نوجما تدمهنس چ واو رومأم هیارجا یناحتما یحنرب (۱

 یوعدو اهر عدم ءیرلملعم نوشفلاراد « رها یاهتآ نو و
 ندنناسم ماکح هدلاح یه تب سارو 0 نکل . روئاوا باعا EN یرالکو

 یساضعا ترد كو موف هدزوا قلوا لخاد یسر « ناحتا . رونولوا تا

 .ردقح هل وا یرلماعم نونفلاراد لاح ەم «یسکیا نداصعء اتردو .زواو عوفوهدنروٌّح

 . رووا قیرفت همسق چ وا یهدینآ ناحتما یجرب (ب

 همان زه » رب مهم راد هبهقوقح "هلئلسم رب هدنسهناخ هدما لوا دزمان  الوا

 یدو و دنمان . یلیتنا باعا ندقرط یسد نوسهوق عوضوم لز# دقت
 ندرانآ ییدتلاهلاراو رک ذو هنغیدلا هماق تاذلاب ویو كجهدیا ملست ءدنفرظ هتفهیلا
 . ردقح هب ولو هدهمزال تا راد هنکیدعا تعجایم هەق وقح زا هقساب

 : یسجت رب .ردقج هلآ هماقنویسیزویموق جواد نما ءدزتحت تراظن بقاعتم وب -- اال

 هراداقوقح «ینوناق تراجمالثم :ی-یجنچ وا «هب هازجقوقح :یسیجنکیاهیهبندم قوقح
 یرانومسیزوموفو .ردق> هل وا ثحاب نیل/اسمداع هب هبق وقح تاعوضومیکهموم قوقحو

 .زیایریو تلهم تعاس چ وا جج وا هلبا یسیجینکیا « شب هنسیجن رب نوجما كاملا
 .ردقج هلا هدنف رط فک کیا ندیا سقعت یر رر «كيهتفه نویز وموق چ واو

 قج هلوا نیمزو یاسا هرانوسیزوسوف هنیرزوا ینلکت كااضعا < یسد نوسموق

 هدرردقتوب .ردزناح یک ارتشا كدا جاقرب هناحتما ینیع «ردیا نعت یهقوقح لئاسم
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 شیپ كرادنمان ینتم كنوناق . رارولوا فلكم هليا عبسوت و لاح یلئاسم ینیع رانوا

 . ردعونع یرلغما هدافتسا ندعشر, کناه یه رکید كرانوا .دولوا عضو هنیراظنا

 ناحتمارب یهافش هدنروضح نوبیسبموق زالوب رولوب مانخیریرحت ناحتما - الا

 .زامهنواوا توعد دما هلضف ندشب هبیهافش ناحتما ناملوا یناع ایرنک | .دولوا ا

 هناحتما یهدالاب هرلدنمأاآ ضعل ۷۳ نالوا شلدیا لوق E ا سد هبقام عم

 - وضوم قجهلوا عونتمو فاتخ هبترم نکعلئاسم . رلیهدو تیوذأم نوجا كارتشا

 .رد روح قمروص رالاوس لصتم هدنقح هبساسا قوتح . .ردکچ هدیا ساء و قلعت هناع

 یخد هب هلام مولع و هساساتاداصتفا لع «هلود قوقح « ههرادا قوقح مومعلا ىلع ناحما

 تدم كدنمات ىه .رولوا ناحتما ندداوم هم اب ناو ی ع «دناب . ردقح هل والماش

 : ردتعاسر و قاتا

 اب و لاحرد اب وک ا ملست یزه یو رو هفکای هدوا دنا ( ج

 هقشاب ر هک ها رب ناسهمل وا 6 ها یا هدتجاح ناح هلا یبسش تاشو

 عوقو چه ناحتما هس زم اي یو هدنفرط تاهم نانلوا نیت . رمای رو 56 عوضوم

 هس زا یوسیز وموق هدنفرط تلهمو نلیر و و دشت . رولوا دع شمال وب

 توعد هناحتما رارکت هرکص ندهلصافرب نایهلوادیدع ردق ها یلآ هلسش كشر
 هدناحتما قترا هسزماب ینسهفیظو هدنفرظ راتلهم یهدالاب ع ورشم رذع الب دهان .ریلبدیا

 . روئاوا دع شمالوا قفوم

 قلوا صوصخ «هعفدرب هنرزوا یرلباط یدنک «رادزعان نایالوا قفوم هدناحتما

 - قلا راد:یح ادو و :رارلسه واوا لوقا هناحتما زارکت ءرکص یا یلا تیا هدزوا

 . ریلبهلوا نکم هدرردق ییدتیا ماود هنلصحت قوتح هلتدم یا یل آ هدنرب ندران
 .یلسهب رو رارق ندنفرط نویسموق یاود موزا یا ین | اهد تكناصح قوتحو

 یتاموضومو لئاسم نالک مزال یرالدیا عشو لیصحت ندنفرط دنمانرارکت «نویسیموق

 نویسموف هدنلاح یررکت كناحتما ندفرط رکید .ردزاح ینتحالص كما, ناستیخد

 ندنتیروبح كما كارتشا هنسیکیا ابو هنیرب ندنسیاصا مسق چ وا كناحتما ید ضان

 يود هسراو
 بولوا قفوم لدنمات مروک هنسهلع هم كراناحتما یهافش ایو یریرحت ( د



 1۱۷۰ ۶ راناحتما قوقح هداینالا

 بواوا یلعا برق «یلعا «یلعالالع كنهحن هسیا شلوا قفوم . ریلبدیا مکح هننیدلوا

 هکوبلاح « ددراو هجرد چ وا نوما تیقفوم هیلعءانس .ریلیدبا لح یسهطقن ینیدلوا

 . ردراو هجردرب زکلاپ نوجا تقفوم مدع

 هجرد كرانوسیزوبموق یراقدبای اریرحت هكرادنمان هدرلهطبضم نببم ینجاتن ناحتما
 دق هبهماننداهش ر یهلمع هحش كناحتما .ردقجهنواوا ناو رکذ یتمهاو تمق
 . رونلوا ریرحمو

 هروک هنسهجرد كنمرج دنهانرب ناشیلاج هنعادلا یرازیم هدناحتما یا (ه
 . رواتوط مورح ندناحتما ًادبؤم دوخاپ « هنسرب اب « یایل ای

 قع ولوا لوق هنناحتما تاود كد ضال هدوا هکردراو اهد طرشرب مهم رکید (و

 داقدصترب نیم ینکیدتبا ماود هسرد ی ترد هسزلوا چیه هیاعدتسا یکیدربو نوجا
 تدم ییدتا ماود هنونفلاراد زونه یراسرد وب یسیدنک .ددیهوال-ع موزا كنهم

 مرم و بولطم هعشوتاف لدغ د اح .ردءدهروع كما لاکا .دقرظ
 . ددروبح هنابنا ینکیدتیا لیصح قوقح هنس چ وا لقاال هلجزا هلهج و ینیدلوا

 تساربس تباغ رادنماب هداسورپ هدنصوصخ یناحتما داوم دیاع هراسرد لعوب

 تاک اع لوصا هلیا هدم قوقح رادنما هدنسهدحتم تاموکح رکید كنانالآ .رلفارب
 ابو رب قحنا هداروا هکویلاح .راردرومحم هکمعا بیقمت لاحهمهب یراسرد دناع هبهفوقح
 بقعل یراسرد دیاع هه دم قوقح كرادنما هداسورب .راریلسهدیآ باخا یهمش ییا

 . ردشلوا ترا هير یرکدتا تاخاا هرزوا قلوا یر ندراسرد قجهولوا

 ساشا هکرودیا یهاظت تةقح وش ندناررقمو ماکحا نانولوا رکذ هدیراقو ( ز
 کما لصحم و عین هحمراماود تدم هنونفلاراد كرادنحان « یناحما یلوا هجرد هلیراتعا

 .ردلماش هنحامو داوم هل اب ینیداوا روم

 تاماظن و ماکعا قاعتم هراناحتما نانولوا ارجا هدنسهیغص تاموکح كناینالآ

 ندنقرط دنا هداسورپ ضرفلاب . ردللقرف قوجزآ ندناماظا و ماکحا یع هدانسورپ

 لباقم کوب .ردلکد یروبح هدهریغص تاموکح رک | نویسیزوبموق ندیا اضتفا یلای هدوآ
 .ردهلصف ندنشیدلوا هدایسو رپ دكا كن هریغص تاموکح رایزای نالیزای هدنتاا تراظا



 یسهعومیسهتلوک اف قوتح وچ ۷۰

 هداومیل نوا نددزمان ًاقفوت هبهمانماظن ع وضوم هدنقح راناحتما هدنغل هقود ناف داب

 یربیه ندرانویسیزوموقوب ۰ رووا بلط نو--یزویموق یریرح چ وا قرق شلریآ
 . رلیرو له« كلتعاسر نوحا

۳ 

 كنوب ۰ ردشع ولوا كرت ران ونفلاراد هسیا یسهفیظو كا ماظنت یراناحتما اروتقود

 راقرف ضمب هدصوصخو هدنن هرآ راتوتفلاراد نانولوب هدناخاد تموکح نیک ردنوحا
 كلیارلقرف یک ءدنسهرا تاماظنو تاررقم داع هتناحتما اروتقود نکیا هلو .رولل وا هدهاشم

 ۱۳ دم او و نو افق یهنتسورا تار رعهو تاماظت دنا احا لوا هحرد

 طرش هجولشاب یمتقم یسلوا را هلدنمات نیهتسیا قلوا لخاد هتناحتما اروقود

 لوا ندنناحتما اروتقود كد نما لباقم اکو . ردیاصحم نوا راد رب كلەنس چ وا ماال

 ندنناحتما اروتقود . ردلکد طرش یسریو یاحتما قوقح یلوا هجرد یحکیاو یج رب

 . ردقمالک | یتسهجرد كيە تامولعم که دد نهان ىٰلصا دصقم

 . ردطرش یلوا ردتقم ءراش یهدینا هدلاحوا كد سال

 . یزاراو رب رج كزە رم دا هعوضومر ییدتا باح ا تاذلاب هلد نمای س ۰

 یسمرو ناحتمار یهانش هدنروضح هتلوک اف ٣

 ۳۰۱۱۳ دارا ناسا ندا سرو داوم یا فا هدنفرط تعاس یار دما

 نالوا یررحم وی اوازتاح یهنف تمیقرب كلوب .ریلیررو تما هدایز اهد هزهب هدلاوحا

 . ردب ولطم یعلو لبلد هنغیدلوا ردتعم کا وع ود العتسم و اش كدا

 قح باعا یعوضوم قجهلوا نامر هره تاذلاب هد عا هکرددق نایاش یساروش

 هنیرایدنک ندنفرط ملعم هرکی وچ رادنمان زانولوا قیبعت افرح هداروا همانماغ نرو

 . راردلکد روبج هلوبق یعوضوموب نکل .رارریدتیا فیلکت عوضومرپ
 مدع كدنمال - ردکمد كمريو زهت هلرکید ریعت - ناحتما یریرح ایو یهافش

 - هلوا حیحصت لباق كزهن رب .ریاهنولوا رارکت اهدرب هدنونفلاراد ینیع هدنلاح یتقفوم
 قشلواحیحمتزهنرب هليو .ردشلدیالوق شرد دلم تروص یدیسهیضرف یکج هلیب

 .ردل۶ ولوا عبط رازهت .زاعولوا دع شع واوا در هدریدقت ینیدنلوا هداعا هدنمان هرزوا



 ۲۷۷ یرلن احتماقوقح هداسالا

 .رول وا لح مسد ر رغ هقدلوا ندد ضان شکالالع نوجا یتاحما ارووود

 هدنسهدآ یساسضعا هتاوک اف مسد وب نالوا هدنسهرآ ارل یعرکی هليا شب نوا ًابیرقت
 .رثلا هرابتعارطن هصاحاب رانالواشما كارتا هناحتما هدنسهرص 4 .رولوا مس

 بول وا نود كب ندنموسر اروتفود «موسد ع وضوم ةنناحما یلوا هحرد ی

 ۰ ڈرا ارل چ وا ییا قحا
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 ندناحتماییا یهدالاب نالوا دیالیسارجا هدنماتخ كناصح نونفلارادر یاهیه

 هدنماتخ تهم كلهنسر هدهنو نایایللا هل . ردقو اختها قوقحرب رکید ادعام
 لوصا یلریو نوما راسدد یصوصخ رلنوتفلاراد قوحرب . زالو ع وقو ناحتما

 قیال هفطلرب لر هكرادنمان نایولوو شا اعدتسا یتفاعم ندموسر نالوا ندهدعاقو
 .راردرادتحالص هةم وط عات هناحتما رب یص وصخ ی رابکوب ن اتق كني رلت دلوا بولوا

 ندیناحتالوا هجرد ٤راد سا نابواوت هدنلما یلوا لاد هم ےک ا

 نونفلارادرپ كل هنس ترد قا كلوب هکرارد هدت روح كمرو ناحتمار طسوتم لوا

 «هقوقح خغ ران ناحتما طسوتموب نالوا یهانش .ردراو زاوج هنعوقو هرکوص ندناصحت

 قمر, هوا نوجما قلوا لخاد هناحتماوم .ردناع هیدق نوناق نالآ « هننوناق امور

 لصاح هللا ناحتماو كنتموکح ارهمواب .ردمزال قلوا شمروک یناصح نونفلارا د كل هنس

 هدتیهامرب كج هدیا عانقاو قوس هلوق یلوصاو یراتموکح اال ا راس ءبراجم ییدتیا
 .ردفلتح رادامحا هدنقح یتهام و تم كلاحتما طسوتمو هل هدارهب واب یتح هردو

 همسق چاقرب یناصح نونفلاراد « ىتادرك اش قوسقح تاماظن دوجوم هداینالآ

 هدشاص اسر هدنفح یسیلمع مسقت كایصح هنادرک اش اعقاو . رویهملق روح هن.ریآ
 هکرونلوا ارجا هدننروص یییدوت هلاسر رب هدلصح تیادب اینک ۱ اصن و .رولللو

 ۰. راد « یمسقشو مظنن زرط تالصح » : یاونع كيوب

 نعت هوا قحا «نادرک اش هحنساضتتا تاماظن یعم هجنراتموکح نالا شعب
 یقح ماود هراسرد لصا هرکوص ندودلوا شا ماود هرلسرد ضبب نالوا شلدیا

 رج یره كس راسرد همازح تاک ام لونصا هو یوح ضرفا تا با
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 ضعب كقوقح ینبع كلااسم ضعإ دناع هیهیندم قوقحو یسلک هرکوص ندنراسرد
 هراسرد یراضحا دناع هقوقح . روینهتسیا یسعواوا مبتتو لیصحت ءرکوص ندنماسقا

 هراسرد قوچرب رکید هبفامعم .ددطرش قعواوا ماود هدنسهرص لیصحت قلیایل ۲ كليا
 1 درا و تح یراق لوا هدنتسوژرا ماود هدرارتسهموس یناه هراسردوب هحنلک

 .رارویلو» راتخو تسبرس هدسابقم عساو كپ ابو هلبماع ای رادرک اش هدنصوصخ

 یراقدلنوط عبا هنادیدحوو دوق قبص اهد زار هلئدم هنس اقرب كنادرک اش

 .ردشلدبا عضو هدیدج تاماظنضعب هدنقح لصحم نوفلاراد « هد۱۹۱۲ یهداسورپ

 كلتنانست یایرجو ارجا زرط تح رلاصح یدنک تاذلا «زادرک اش ًاقفوت هتاماظنوب

 ءراردزناح ینقح قمربیآ هرارتسهموس فلتخ یرلسرد هروک هتراهکاحمو داهنجا یدنکو
 هتفد راخن یاسامو قلالع کرا هر کله سورد «رلنوا هدریدقتوت هک ردق وش

 هدنصوصخ یمیسقو منت زرط كسورد «ینیملعم « همانماظنوب هج رک .راردروبحم هفلآ

 یتموکح ایسورپ هفاممم .زاملیق مورح ندناحالص قعواوب هدناداشراو خراصن هنادرک اش
 یرللوا راتو تسب رس هدهقلطم تروص كاد راس هدنص وصخ سورد مظنسو مسق

 هبهفلتم فونص ینادرک اش « هدعاقو هک ردناس"ینفتسم .ردشعا تدوع رارکع هتسهدعاق
 «یراملعم نونفلاراد لباقم اکوب نکل .شعریو زاوج ًاعمطق هنصوصخ كا قیرفت

 قسلعت هنطرش تموادم هسرد یلوا اهد یرالوا دوجوم هدسورد ضع كنادرک اش

 ریعت ینعی .راروبلوب زهجم هلطاسو نالک مزال ردق هیهجردر, نوجما»یملق هتسباو و

 هراسدد یهرکص ینادرک اش نالوا شمام واو رضاح هدراسرد یاوا «رانوا هارکید
 هدنراسرد تاقیطت صوصخاب هدعاقوب ۰ راردزناح رادتفا كملا منم ندکعا ماود

 تسهارب كوبوب اهد هئوک ندنوک هدنرانونفلاراد نالآ هراسردو هکرد هدقعولوا قسطت
 ققفدن نیمز قحنا هدلاوحا قوج رب « هدعاسم نوجا تموادم هراسردو .ردهدکلر و

 نالوا شعا دوجو تابا هدرا سرد یلوا اهدا داع هناعوضومو لئاسم نالوا عبت و

 یتیدلوبعوقو كنسنارفاوق نیماعم راسرد یک وب هدلاوحا ضیب رکید .ربلیریو هرادرک اش

 نلیدیا حاضیاو ررقت هدسورد «نادرک اش هدا س و .رونلوا اطعا هدرتسهموس ینع

 لک نوعا مولع تاش نع هقشاب ندنوب . راربنهرک وا سەل تاقیطت كلاس

 بی رتراسدد قیتارپ هرزوا قلواصوصحم هنادرک اش یقرتم اهد ندرانوب كرک هرایدتم



 1۱۷۹ یراناحتماقوفح هدانالا

 ووا ءدنکش ههافش تاشفانم هدنقح یلئاسم هلم قوقح « يراسرد ملعت . رولوا

 هدنرهناخ یراهلثسم وب هدهیاسوب رلنوا . روللوا عضو لئاسم یکوب هنادرک اش ًاضعب

 سوردضمبو .ریایهیدیا هشقانمیخد هیماع لئاسم . راویلیبهدا شرمشتو عیسوت اریرحت
 ءراردنادقنتیراسنارف وق وب هد ن هلعم.ییلی رب و راسنا رفنوقیماع ندنف رطنادرک اشهدنساننا

 یهیملع تیمار كوبوب تیاغ یرلنامز لت هدالیصحت تابح نونفلاراد ناما

 هدنسارآ یرارتسهموس شقو زاییرلن وزوا كا .رولوا نوزوا هبسذلاب رالطهتوب . ردرتاح
 کیا ًامسد قاز لنطعت نلک هرکوص ندنماتخ كانیرتسهموض زای . ردهلصاف نالمقارب

 کی همانماظن داع هتهاح هابداشک كرلسرد ( لوا نیرشت ۱۵  سصسوتسغا ٥ ) رروسیآ

 دید ردق هیهتفه رب نوا ًابیرق هلصاف یهدالاب قرهلوا یهحش یسعوق هفیطت مقوم
 لطعت نانلوا داب هدیطءآ هلاق-او ندیا بقعت ینماتخ كنبرتهموس شق . رووا

 یعاود تدم هسرولوا فداصم هنسیطروب هنلاقساپ «لبطعتوب هفاممم دروس یارب ًامسد
 لطعتو هدتققح ( ردقهنشب نوا كياس ندنشب نوا كدام اینک ۱) ۰ ردهتفه یل |

 یامز تحارتسا قا هتفهرب صو مخ هندطرو ( توق تااپ ) هلطعتوب . ردهتفه یتا اباد

 اینک ۱) ۰ ردمزال كما هوالع ییابطمت لئونر نروس هلضف اهد زارب ندنو هدربو
 كمريو نامر تحارتسار هنملتو نملعم دصقم هاکی ندرالطحتو ( هتفه یی ابر

 تل وغشم رب نوجا نیماعتمو نملعم هدایز ندقلوا تحارتسا هرودر رالىطعت ون .ردلکد

 دانا راسهم وس یا ندکل زستفد «نبملعم هدهاسو .ردهدکا لکت یاامز هلفتسم

 رانوا «هجنلک هنادرک اش .ردهدکملس هلو هدهملع تاققدنو تاعش یرلکدمهدیا ارجا

 حاضیاهنیرایدنک هدراربرقتو یراسرد یهدنساننارتسهموسو هفمشلاح هدنروص یدج تیاف

 رارتسهموس اربذ ۰ راردروح هعتنو قفدت "القتسم یهبلع لئاسمو داوم هل نایدا

 . راروب+مهلوب تقو نوجا قعولوب هدتللوفشمرب هلیوب رانوا هدنفرظ

 ۳ ریلس هب ول وا هصالخ هنر وص وش هاغلاة اغ

 یاساتشف وقح ردنقم هقساعت هدهباراکنادحو تر وصر و هلا یأر لالقتسا ءینوناق

 یعی « هداتالا هروک هبراجت نلیدیا هدلا ردف هب یدمش عبطلاب دعقم ندریداخحمو عفانمو 9
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 . دوییدبا فادهتسا یدصقموب به راناحتهالرک ءیملعتیلوصا نالآ كرك. كمريدشتی
 لیاقماکود نکل ۰ ردراکنا لباقربغ ییدتبا دلوت یریذاو كلاهم ضعب كنلوصا نالآ

 - ردیا نیمات یعد یفانم رش نایاش قوحرب

 : ردناباش هرک ذ راد دا اجزا تام ر ذاع ییدتا نمضت كئاوصا نالآ
 یکلاهمضهب ید رس عسا و یراتداوارتاح كنادرک اشهدنساننا یلیصحت نونفلاراد - ۱

 ا ع مو ءدنسابارسهعوسر زکلا ناك اج يردك ىلاج .ندقلوا یداب

 هدرارتس هموسضب رکید و هلک | باخت !هدیروص رب نایهلوا قینا رب و لمعهد كب یرا-ردوماود

 هدوموبثاغ تصرف قوجرب کلاتحا هلقماع ولون رضاح هدرلسرد ردق یییداوا مزال هيا

 هیهمانماظنندیا ظنت یتایرجزرط كلبصح هنادرک اش هفامعم «رلردیا فرص تربغ هرب
 .ریایب هلیدیافرطربیمسق كون »ر, كربذاع یکه دالاب هلقع واوا هصوت یرامتا تکرح قیفو”

 ین راتعفنم یدنک هدلاح یرلقدلوا هدنتپروبج عابنآ ه همانماظنوب یسیرثک | كنادرک اش

 .رارویدبا كسم هیهمانماظنرب نالوا یلوصح كبهبرح رب نوزوا نوجا یراتدلوا كردم

 . رد واسم یعلوا تقعل _ هدرتسهموس یحلا ایو یحنح وا 2 راسرد ضم)

 یر نک زسناحتما هایوب .ردراو اهد روذحرب رکید مهم اهد ندریذاح یهدالاب
 ندیامدقت هنیراناحتمایلوا هجردقحاو یرلهشلاح زا كب كنادرک اش هدراهنسهنکیاو

 EE ترع رای ادع دنا له دوم
 یی رادالاد هتهافس ًاضهب « نادرک اش قرلوا یسهرضم جات كناوصا نامآ

 تکرب .راربلاق مورح تیام ندتلاعفو منع ردق كجهریو ناحتماو زامشلاح چسه رانوا

 کلوب نایمهییا عفر هلماظنو لوصا رب چه . ردردان كپ لاوحا یکوب هکنیسریو
 ا روح ار ا فوم ارد یار قوح هن رش نکع یادرک اش

 . ریلی هلیدیا فرطرب
 یسمامهلواقفوم هدناحتمالوع هلیاناحتمارب یداعیالود ندنرلکللذت كنادرک اش

 . ردقوب قرفر, چیه هدنسارآ

 ندنلوصا نالا قرهنلا هرابتعارظن طئارش یداددتاو یاتحا دوحوم هدنسهرناد كنط.ء ناما

 نانلوب هدتیهام هقشبیهداصتقاو هبعاتحا تایح هکرویاوا كعد . ردجاتن نالواشادا ج ارختسا

 ثااع یک کجهلبب هلواولرد هقشب هدناهج ضب هدلاعیه یتاریثأت كنلوصا نالا هدکنام رکید
 یاتحا یا روهظ هدكنانس ابو ریذاحم ماطر شمالدا هدهاشم هدانالا ردق هب ید.ش هدرتاس

 ردو



 ۰۱۸۱ > یرلناحع«اقوقح هدانالا

 یراسرد لسکت نایرتسوک هدربسرد ییتارپ نوتو داع هرتسهمو- یا كلبا

 هکنوجو ردمزال ماود هدهمظتنم تروص هرلسردوب کنوح < ردلکد نکء یرلع کوا

 هدناراک انتعا تروص نوجا ناحتما كلویوب یجحترب ریارب هلماود هنچاقرب ندراسردوب
 ردو لباق قعالرصاح

 ندنوشیروذحهحلشاب كلوصا نانولوا سقعت هدنناحتما یلوا هجرد یحرب ۲

 تعاس چاقرب نددرک اش هدنسانثا یهافش ناحتما دناعهناعوضومو داوم نوتو هکردنراع

 وق قرهلوا یسهحذن كلوب . روللوا راظتناو بلط یسلرتسوک هظفاحرب لتوق هدنفرظ

 اساسا ءنادرک اشنایهمهدیاهطاحاو كاردا هلشال قوقح 5 ENGI یا یراهظف

 نالف یو نالف كنوناق الود ندنسلوا ناصق كنرلهظفاح ربارب هلقلوا دعتسم اهد
 تدوص رپ ندنفرط رازی هفامعم . ردهدکمیا قوفت هنادرک اش نایهمهدیا رطخت ینسهدام
 هات اا یر دنیا ندقرط رکتدو یدا با راوی یک
 هبهج رد ر روذح یهدالاب هلروص یا كرلءوضوم قباطم هنیدادعتسا كنادرک اش

 2 رماس هب ول را عفر ردق

 قمریدنولوب هدهظفاح یهقوقح تاعوضومو لئاسم نوتوب هدنساننا ناحتما یهافش

 اریز . رولوا رادم هفمالرضاح هلشال نوجا هبل تاح ینادرک اش یتروبجو موزا
 داوم فلتخو لقرف كندر ر ًاضعب لئاسم ندا اضتقا قعولوا لح هدنال# ةا
 E O . ردهدکعا ساع هاو و
 ا لاحه م .ریشبل | کا لصاح رکفر, هدنفح هرمضم تاسانم یهدنسازآ هقوقح

 و E 2 ی . رل شود باس اکا ندکلک ک نالوا ضراع ا ین نوا ها

 یلوصا نالا . ردراو یخد نساحو عفانم قوج رب لباقم هریذاحم یهدالاب ( ب

 قیوشتوقوس کما ادس تفلاو تنا هلدس همهم دا وم هل اب كنبناوق هحبداشاب ادرک اش

 «یرامتاذوفن هنناوقوقوق>حور كنادرک اش «طاقن نایریو تیمها هدايزلا نکل «رویدیا
 دمتسم هقبطتو ریسفتو كرد هلال یبناوقو یراملسک 6 اح هلمامت هبهقوقح لوصا

 یوناقره نوجما باستک | یرادتقاو دادعت-۱ وصوب ۰. ردیراصوصخ یرالوا ردتقمو

 . ردمزال فوقو هناءلاعمو راکفا نالوا شمریدتنا باح ا

 هب هق وقح لوصا نکل : رول وا لیدی ه رص ارا هلس یته كنناوف مهم كلا ارز
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 یراشینیدارآ لاحرد هدنوناقرب نابلوایمواعم زونه هناذشقوقح جنک «فوقورب هلاک اح

 . ردبا نیمأت یرادتقا قمالکا هدیوناقواو قلو

 «تامولعم کهدنقح یمسهمام تاقطت كنهبنوناق داومو یسهصوصحم داوم كنبناوق

 عیسوت هدایز كب هدنساننا هیراطحا تمدخ ندیا بقعت یتاحتما یلوا هجرد یحرب

 للوا هحرد ید یعی « هدنوتفلاراد صوصخاب «ما فوفو هبهفوتح لوصا . ریلیدا

 هطاحا یهقوقح داوم نوتوب هدنونفلاراد . روللوا باصستک الوا ندنعوقو كنناحتما

 ا ا شال ارز ردعزال تعادل يرطب ندا
 ° ا ر و یمشارغوا ا.د رها لئاس ندا هدناتنا هراضحا
 . رلیدا بثاغ هحالوف رظذ

 . ردمزال كنا ضرع هقد رظن یطاقن یهدینآ هدنناعرف كنملعت لوصا نالآ

 قملق فقاو هنابندل كنيناوق تاقببطت لوصاو ریسفتنف یسانشقرقح جنك «راملمت ىلع
 یهقلمایوهطیسب لئاسم ضمب اذاتشا هتناوق نام یک رد رذطساو ىا كپ نوجا

 رک روا داتا راسردو کم وشود القتسم هدنفح نناوف کلدیاروو قو هلح

 . ریلی ر.دشنل ا هغمالرضاح

 رلذویسءزوموق نالواقجهنل | هملق هدنتل | تراظن هدنسانناناححتما كليا هح ینبع

 . رلیدا راصتخا یخد هلا

 ندنرلناحتما یئاب هنس نوجایسیموم ملعتو هیبرت كلدرک اش رلملعت قینارپ - ۲

 درک اش هدزوا قلوا ندنریثأت "هلح كرلناحتما وب . ردهدکلروک دیفعو عفان اهد
 یدک یناؤس ( ؟ردمزالل مهمملس رامش یک هن هدنادح یلځ هرخالاب ) هحدم لیصح نونو

 290 اار نام ی ناق احس اک ) یہا در وج هراوص هتندنک
 فوقوربنیرداهد هدنقح هقوقح داوم كنادرک اشءراملعت قیتارپ .رولوا لوغشم هلس
 تیلاعف كنادرک اش یلاحتما یثاب هنس هکوللاح . رریو هجیتترپ یک یرلمیا لصاح
 ابو وش كناحتما و په ماود مدع ايو ماود هلصحم اریز ۰ ردا غوا هفقوت یتسهع

 یا یعاب هس نالوعوفو اهافش ارك | ر تاو هنسلوا رده هلتروصوت
 هدرلناحتما وب . ردجوک كل كمرو تیمها هلضف هنسهک اردا ٌهوق كنادرک اش هدنساننا
 تابحوهبمسر تامدخ هکولاح .رانیوا لور هحلشاب یسهظفاح ٌهوق كنادرک اش صوصخاب



 AY KE یراذاحتماقوقح هداسالا

 ءوق «تکلام هبهک اردا ٌهوق .ددمهم تاق تاق ندهظفاح هو «هک اردا ؛وق نوجما هيام
 هدنناحتما یشاب هنس «نادرک اش هکردتبات ةبرجت . ردک و وب تاق تاق ندننکلام هبظفاح
 . راردروبحم امعوت اکو . راردیا لاها یلاغتشا هلضف هليا هدامر نالوا شلروص تد

 هدنسوشراف ناحتما رب کی نل هدنقح داوم کبد زمع ی تدمرب زا ندارآ هکنوج

 یسلوا كالام هدنقح هبقوقح داوم هل اب هدتناهن یسهلیصحت تدم كنادرک اش . رارونلوب

 فاتح نادرک اش قوج رب . ریایریتک للخ هاتروصوب هیوطاحا رظنو رکف نلک مزال
 . راردیا باغ یرادتقا كما سحو كرد یاسانمو قیالع یهدنسارآ قوقح تاعش
 تصرف هذاط ینا اهد ین راتیلپاقو دادعتسا كنادرک اش هدنساننارلسرد قیتارپ وش نیملعم
 تدمر هصق كي هک وبلاح .ردهدقمریدلود یرتسهموسر, نولو راسردوب هکنوح .رارولوپ

 كناحتماو ی هحورو هیندب دادعتسا كملهتم ءلرک كملعملرک هک دنسانتا راناحتما نروس
 یرعود .دنفح ناد و اش رال ودر ساب مهم اهل هرز وا یا

 . ردچوک كپ یراّا لصاح رکفرب
 «راسنارفنوق رک هتنادرک اشنالآ کرد اللت نهروس ودورات صوصخ اب -- ۳

 تاذلابو كما ءانکتسا یراهلئسم نالوا عضو هنیرایدنک هدنسانلا یراسرد ملعت كرك

 اعقاو . ردهدکمریو ینتصرف كیا قیمعت یهدرفنم لئاسم ندیا رادهقالع یرایدنک

 هلقوس تحارتسا جاتحا كرک «كالفت كرك كنادرک اش هرکوص ندرارتسهموس كليا
 رارتسهموس یکه رکو ص اهدهدهسرویلوا مقاویرلمتا هدافتسا زا ًاضعبندتصرف کءهدیراقوپ
 قعولو هدناعشو تاقفدن و هدکملا ریدقت ینتمیق كننامز لیطعت «كناد رك اش هدنسانتا
 . رولیروک یراقدلوا هدکلا هدافتسا ندتقو هرزوا

 ینابصحن ءیش ندیابلج یتقد رظن هدایز كا كنهبنجا نیدقنم هداینالا - 4
 اا . رد زالو راک نیر مظع كب تتنا راس نالآ نت میسقت

 كيادرک اش هدهتتعم سورد "یتسبرس و نالوا رادتسانم هلساغلاو عفد كن راناحتما

 كا كنلوصا نالا یتهج وب نب هکولاح ۰ ردهدقلوا عنام ًاعطق هنماسقنا هفنص چاق رپ
 شخ هننادرکاش نالا هجرک . مروبدیا قلت هرزوا قلوا یر, ندنتانسح ویو
 . ردلکد ىلاخ ندقلوا یعاد یروذح هبنم ضعب نوجا رلنوا «یتسب رس مظع و نانولوا

 زآ رب یراجنک نوجا كمريدشيتب یرامدآ لماکو مان هلهجو ییدلیند ,قح هیفام عم
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 ینهیصخش تیلوئسم رب كویوب ینادرک اش «یتسبرس كوبوب وب . ردمزال كما اقلا هکله
 . ردکویوب كپ یسیویبرت رئأت هسیا كتلوئسم وب . روبقارب هدتیروبجم كما هدهعرد
 قالوعوقو هلساضر و رانثخا و یسهصخش تلوئسم كنادرک اش هکردزسهبش

 تلم رک و تموکح رک یریغو ییسس رب نالوا الو فو حو

 تاق ندنربغو یس ر نایدا فرص هدنفسهت تح كتروبم رب یجراخ نوجا

 ا و تیرح كاد اش نالآ نکیآ هیو ۰ ردرناح یاو تمف كوول تاق

 رد یرلفدلوا هدنشرومج ماودو بقعل نوجا كملب هرو ناحتما ,ردلکد قنطم

 كراسرد قجحنآ هسیا ریش نالبقارب هنبیسنتو یأد ردق هیهجرد رب كلدرکاش . ردننقم
 . ردیددع نابع كرارتسهموس هدربو يیيرفت هرارتسهموس فلتحم هلا قنصت زرط

 هقشاب ندداوفو نسا نالوا رکذ هدالاب ۍرح لالقتسا كننادرک اش نانآ

 هاووو دیر ینحو فرش سح هدنادرب اش «یتسیرسو «الوا .ردماح یداوف

 ۰-۱ ارو ی اهد لا دارم یرلکدا قار هدایز اهد ءلنوا امان ردا
 ۲۹ او تلف یدنکا هاد کات اجا الرضا یناکما یوا

 نوش هزب هبرجم . درو نادیم هنیراغا نیعآ یایرج تعرسو ینماود تدم كلبصح
 هک اردا تیلباق رب عیرس اهد هدنسارآیراشادقرا «رادرک اش ضع هترویرتسوک
 یجنرب رانالوا كلام هفاصوا وب هکردعط . رودیا زا هللا هظفاح ٌءوق رب نتم اهدو

 كرتسهموس یجنکیاو « راریلم هدیا لاکا یراسرد هلضف اهد هدنساننا رازتسهموس

 هدرارتسهموس كالیا « راناشبلاح هب انیط اهد . رلریا هرو هلتاوهس یراناحتما هدنماتخ

 راع تجوم یک قمالوا قفوم هدنناحتما شا ها. رلرملس هدا افتک | هلسرد زا اهد

 ۱۳۱۳ ارد د ا سرو ج ارات را ویانا را لک رر داخو
 هسیاراندبا سح یراقدلوا كلام هرادتقا كج هر و ناحتما زونه هرکوص ندرتسهموس

 لاح وب . راردکلام هنقح كما دیدم هلبا یندم رتسهموس ییا ايو رب ی راهلصح تدم

 . زامهولوا دع راع بج وه نوجرلیدنک تفک و

 E تو یافت کود و یسهصوصع هر رکید تنلوصا نالآ
 طرش یسلوا شلدبا بقعت هوا هرزوا كمل هديا لوخد هلاح تما نوجا ینیدلوا

 . ردهدقءایغوا هالکشم كوبوب نادرک اش هدنصوصخ كنا ماود هراسرد نایلوا



 1۸۵ *& یرلناجتماقوقح هدانالا

 خیدات « تايكلف « هنسلا لع « ایفارفج هدنایلمع و تاقیبطت ُهحاس كسانش قوقح کولا

 دعتسم "ةرطف . ردوزرآ نایاش هدایز كپ یملوا یحاص تامولعم هدنقح نو یک لا
 نالا : زردنکو زرا قلی ایرنک اکی دا تامولعم دام هف و ایو وش « نادرک اش نالوا
 راح یتهام رب یقوقح فرص هنادرک اشو هدقلآ هرابتعا رظن ینالیاع یکوی یلوصا

 هلوص هلا راملعت یی ۰ ردهدکمریو یاکما قمشارغوا هلیا لئاسمو داوم نایلوا

 هراس تاعت هدهجرد كج هلس هربتک للخ هنیرادصحم قوقح كنادرک اش «ناحتما وی وب
 . ردعلام هتنرالوا لوغشم هبا

 اک «دهراضحا تمدخ ندا بقمت یا ا لوا هحرد ابا لک -- 6

 كلا نيمأت یهبملع ةر كنناحتما یلوا ٌهجرد یجنکیانالوا یضتقم یسلریو هرخالاب
 . ردمزال كلما قیدصت و ملست یراقداوا راح یتمقو تما ویو كب هدنصوه>

 ندنناحتما یلوا ةجرد كليا اررز . ردمزال بانتجا ندكما ماظعا یتیمها وب هبفام عم

 كناسانشفوقح نک صم ندا زارحا یرومام رب مزاتسم یهصخش تلوئسم ءرکوص
 براجت یرلفدلوا هدکمنا اها هدنروعر, شخشنو۶# هداعاقوف یراهعودوم فاظو
 رامز رب مراتنرومام لقتسم هفلوا هدع هفود نارعدا ضرفلا ر لا وی
 نت ائاد ناه ناسانش قوقح جنک نالوا شمررو یتاحستما ىلوا هجرد كلبا قحا

 . یدریلیدا فاطتقا راهرگ لزوک كي ندنتلاعف كرامدا ویو . یدروللوا

 یصخش لوا ندشیه هکزردیا رکذ یلوش هدقجاروش هدنقح یناحتما اروتفود

 هسیا و . ردمزال كما قبقح ی رادادمتساو تلها هجرد كرادنمان هليا زهترب ینفو

 هلروص تجار هبهنق دانا و هللا رطاخ ته هدنسهاخ یدنک تاذلاب كلدنحات قحا

 هدنسهیاس یرشنو عبط كزهت وب ۰ ردهدقلوا نکم هرکوص ندنققدت كزهت ینیدلآ هملق
 . ردهدکملبب هدیا لصاح رکفرپ هدنقح یرادتقا هجرد كدنمات ءهمومع راکفا

 ىق كنيرللوصا نالا یهدنقح ینالنکشت ناحتما هلیا لصح نوتفلاراد نالا

 لئاسع اب نالوا ثدحتم ندیرح ارز . ردوا تاب داتا نر ون صرع

 هدنروص ر كج اس هلوا لاثتما ٌهنوع هرارکید ندنفرط یرومأم نالآ كنهقلنم "هلکشم

 توق كنابنامآ هلیب نمرانمشد یتح . رویلیدوک ینیدلوا شمهریولا تیقفوم هناصفو لح
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 هدوج و ینالکشت وب . ردراشلاق رطضم هدقدصت هلراشیاتس ینسیراکتالکشت تردقو

 یسهفاک كرارومأم وب . ردیشه ییرومأم ریاکا نانآ یرب ندرالمام هحیاشاب نربتک

 . ردراشمروک لنصحم هدنرانونفلاراد نالا هسیا
 یه رام

 هماعقوقح یراسردم هیرحو هیرب تراجم
 یسردم یواعم

 ترور رار موتفور مرام 5
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 یورک ی لر لاذ رفع
  Eلاص ۱۹:۷ - ۳۳۳ سا : ۸

 قوقح مسق
 نولاق و تمبرش

 یالاولوا ء نوناق . ردهشد ماکحا نالوا عضو ندنف رط قح بانج « تعیرش

 .ردهدنجاتحا كما مظنن یدنکی نرانوناق تموکح یه .ردماکحا نانلوا عضو ندنفرط
 لباق تموکح ءرادا زسنوتاق . ردیرورض صا رب و ردسدعبط قح رب راسو « ون

 لا یرابوناف یدک اعا ندسار یافلح كارت و ریعت باس اد نوا

 در ی درام هداااسفق ا هنآ ES SK تو وا

 شا ترش و ند .ردشهامهف یم ندکعا عضو نوناق هل یران ا تصرف و

 تعیرش هن . ردهقشاب هدیراهباغ یک ینیدلوا هقشساب یراعفوم كرلنو ؛ ردهفشاب نواق

 ندنول ةا ؛ردبا افترا هنسهجرد تسیرش نوناق هد رلبهدیا اا امام یتسهفیظونوناق
 عن كتعیرش « ردراو فرصت قح دل حالا ول وا هدزناح» همالسا تعیرش یالوط

 یتبحالص كما عضو نوناق قالطالالع هید « ریلببهدیا منم یمالاولوا یکدتعا

 نردشار یافلخ .ردلکد تار و لاحرب یانم هتعیرش هلهح ور چسه هدول . ردشع | شے

 هدهلئسم و اهقف نکیا راشعا عضو نوناق هدنسهرناد ساسا وب ربمغیب ترضح یتح و
 ییدلدیا رکذ هدهقف لوصاو هدهقف نوجا قمراقج هنادم قیاقح وب .ردراشلبا لوهذ
 لوا هلع ءانب . ردیا تیافک كنا قبقدت ینسهلثلسم كلريو تاکز هبولق هفلژم هلهج و
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 هدنقح هلئتسم ون دک < یغیدلوا ترابع نده تعیرش مکح هدصوصخ ول هدفا

 هدنتفالخ نامز كركب وبا ترضحو نایدیا عضو ندنفرط ربمغیپ ترضح هدندامس رصع
 .زکج ءدیاققدنو ناس یرانونق نانولوادوق قرهناوا فلکت ندنف رط رم ترضحیخد

 «نیک اسم هارقف كناکز یسهللج تيأ « لا . . . نیک اسللو ءارقفلل تاقدصلا اما »

 زکس قرەلوا ابرغ « تاغ « راولجروب « ارسا «بولق هفلوم «یرارومأم تاکز لاوسا

 هردشمرتسوک یننج هامهلوا راح كمریو تاکز هنسهقشاب ندرانوو ینکج هلس هاب رب و هی

 فرص هنهومع كنقحتسم فنص زکس وب "عرش یناکز ًارظن هنساضتقم كنهللج تيا وب

 هدكمهمر و هنیرل رکید ءردیا حجر یتسهع ندرانو یک ینیداوا 7 كعا عیزو و

 لئاق هرو زاوج هدنسهرا هدودعم فانصا بهاذم رثک | هلسعذم هفنح ونا . ردزتاح
 ادا ا 2 دا رووا تج رو هفت یناه له تاکز مدرک هراتو . ردرتشلوا

 سه كفادصا ون ® هکرویولوا كعد .ردنکد تجاو عیزو هنموح ءدلاح یه ؛ ردفاکو

 ةفلؤوم هسلع ءانب . ردزتاح « لکد بجاو كمريو تاکز نوسلوا هيا رولوا هنسکناه

 . زامهلوا یث ر هقشاب ندن و و ردنراع ندزاوج یمکح كتعیرش هدنقح نواف

 دارا كالا تب هنيزخ هدنرلنامز نیدشار یافلخ كرکو هدنداعس نامز رک
 تا بودیا لکعت لاوما نانلوا عج ندناکز ءیموکح تادراو مهم كا ىنعإ « ینفرط

 تادراو وشا قرهلوا لخاد هنفرط درصم مق ایو ًامومع ءرافنص نالوا دادعت هدهلبلج
 هفرصءبولق هفلّوم هدنرلتداعس دهع لبمغیب ترضح .یدرونلوا عیزو و فرص ءرلن وا

 یدرونلق زارفا هصح ندناکز لاوما اماد هرلنو ؛ یدبا لخاد

 هلکنوب هکنوج .یدیایوناق هجدوب سما ینساریو تاکز هبولق ۀفلؤم تیفکوب هتشيا
 نوناقوب هقبقایفو رولیئولوب لئاق هنموزلو بوجو تنسلریو تاکز ءرانآ هدندامس تقو
 . یدرولیر و تاکز هنس یه هیولق هفاّوم هه راد

 ءلکد ما ینسلریو تاکز هیواق ُهفلّوم تمیرش هکننوح ؛ ردلکد تعیرش هجدو وب
 رافنص وا هروک هنباسحا « رومتا من یهجدوب تعیرش نعي ۰ و رج

 هدعاسم هنمظنن هدهفلتم روص كنهجدوب كرديا جارخا یتسخمب ايو لاخدا ینمومت

 فرصت هدزاوج اراعا قلوا سمالایو « ربمغب ترضح کرولوا كعد . رویدیا
 هدنداسرصع ینالودندنو هتذیا ؛یدشطا عضو نوناق رو شمت ا مما ینالوازلاج اطرشكرهدیا
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 . یدیا نجاو ًاتوناق طقف.« زنا عرش و تاکز هواق هقلوُم

 بولق ةفاؤم . یدتیا لدبت هجدو وب هيا هدننفالخ نامز كرکب وبا ترضح
 نوا نکل 6 راح < كمريو تاکز هبولق هفلّوم ادا . یدنولوا جارخا ندهجدو

 : هکهلیوش یدلوا شلوا ع ونم
 دعهع ءداتم ر « هلا تعجاص اک وبا ترضح یراسصضعل ندب ولف هفلوم

 هلبااصحتسا همان مان دهفیاخ ترمضح و رایدنولوب هداعدتسا و باط ین راسصت «یکیهدنااسر

 ناو هدعقوم رب یک یزاعتسم كنهفلخ تقو وا ۰ زایدتبا حدقت ءرع ترضع
 او هلا تمالسا یزبم ریمغس ترضح » و ید بوتر ین همانا قوراف ترضح

 «یدتنا رع یمالسا ند قح باح هسیا نوک وب < یدروس ر و تاصصخح نوجا كما

 .یدمهتسلا كمریو تاصصخحت هبولق ةفلّوم بوسد « یدالاق جاتحا هراش ی و قترا

 هام ات راظن ی هيج وم باسا ییدحا هظحالم كرمت ر و وا ترضح هنرزوا كيوب

 جارخا نده حدون رو فل وم هلا هجو وب ؛ یدشا تقفاوم هروص و قره |

 . یدلوا شلدیا

 .ردنوناق رب یک ینوناق هجدوب لربمغس ترضحکاب لکد تمیرش هدو هکردقوب هش

 فرصت هدزاوج هدیسکیا یه کن و ردقفاوم هتمیرش یک یسکلوا هدنوناق و طقف
 . ردشمهلىا منم یارگید ب نکا ا یالوا زئاح E) یر بودیا .

 یر هکنوج . راردفلاخحم هنیر یر, هدهسیا قفاوم هتعیرش رلنوناقوب هکر د یهاظ هس

 صا كنیرکید یرب یی ؛ روییدیا عنم یرکید « ما یندلریو تاصیصخت هبولق ةفلؤم
 هنیرکیدکی كرانوناق مومعلابو كنوناق هلباتمیرش .روبلوا شنا منم یئیش ینیدلوا شا

 كج « دیا عم یالوازتاح کد یرب .رولوا هلنروصو قح | ینلاخ و تقفاوم هلتسل

 .ردنلا هسیا رولوا كحهدیا منم یکیدتیا معا كنيرکید طقف «قفاوم «هسیا رولوا

 بويا دع نوناق ییعونع وب کیدا فیلکت كرم ترضح نکيا هلیوب لاح
 : کنوج ردفلاخ لک هنسهساسا دعاوق كهقف لوصا كنا دع تمیرش

 و هلماج تا ندیا تلالد هزاوح هسا تعیرش < هدلکد نوناق تعون وب ا

 . ردیا خسسن یتعیرش « تعیرش هکنوج . ردکعد شادیا خسن هلا هیعرش تبعونم
 :هسا رولوا كجملدبا عنم ندنفرط تعیرش « یش ر. نالوا راح اطرش هجیو اریز



 یمهعوم یس هتل وک اف قوقح و

 هدنامز ینع نکیا راج مرش یش رب . رولوا شلدبا لیدبت و خسن هدلاح یه زاوج

 فاصوا هیراتعا هدحاو تهج یشر, چسه ؟ردیرورض صا رب و .زامهلوا عو رک

 راتهج طقف 4 زامهلوا عونم "عرش مه « راج اعرش مه ینمی نعهدیا فاصتا هليا هضقانتم
 طفف «زئاح هناید» ؟هدنقح یشربالثم ؛ر دلباقیسالواعونم مه راج مه كئیشرب هس ر دیا فالتخا
 اضق «هقشاب تناید . ردفلتخم ءرارظن ٌهطق « راتهج هکنوح ربلسب هلشد «ردعونم "هاضق

 . رونولواخسن یاید مکح هلباناضق مکح هدهنو یناضق مکح هلیایاید مکح 4 ردهقشاب

 ییدلدیا حاضیا هکنوج . نمهدیا خس یررکید یر, چه ندنوناق هلبا تمیرش ثلذک

 نوناق هقشاب تمیرش . ریایبهلوا عون# ًانوناق هدنامز ینبع یش نالوا راح ًاعرش هلهجو
 . ردهقشاب

 هسیا ك٤د « ردشلدیا خسن هلا تیعونموب زاوج مکح نالواتبان هلبا هلبلج تیا

 طب كا « یرورض#ا كهقف لوصا ء و . زامهنولوا لوبقو زوج هاهجو رب چیه

 هدنفح هک ی دبالکد دوحوم هدنداعس رص ع «تعونع وب کنوح .رولوا تفلاحم هنس رلهدعاق

 ضرف شلدیا خسن یا ز اوج هل . ندرانا هدشلوا دراو ثیدح ايو تا هقشاب ر

 یداهجا كرم ترضح « هدنراتفالخ نامز كرکب وا ترضح » هلع ءا . نوسنواوا

 ردیا اضتفا كعد « ردخوسنم هلملج تبآ هی ااتمعونم ر نالوا شاوا ثداح « هنیرزوا

 عاجا «لوقلاب هدندنف رطباا رکید كنوب هدوخایو هل راداهجا كرم ترمضحايهسياوب

 دامجاو عامحا » هدلاحوا هک ردقلوالئاق هنغیدلوا دنا خسن كن هللج ا «هلبا باا

 كلا كهقف لوصا یک « ردقوب غام هداہجا هدصندروم » « « ردلکد اج خسن هلا

 .رولوا شلدیا تفلاخم هنیدعاوق نالوا یرورض

 شمل دیاضارتعا هلهج ووش یثشراق هراسد « ردتعیرش تعونم و و هداروب ء هصالخ

 یا وب ۰ رولوا را ختسن یا زاوج ہا تمیرش تونم وب کا د : دویلوا
 تیعونع وب « هکوبلاح « زامهلوا زرئاح ندننیدلوا كيد خسن هلا باحا عاجا ايو دامجا
 لحم هنیروصت دلرلضارتعا یک وب هيا رولوا كج هلند « ردنوناق لکد تمیرش
 عضو نوجما كا طابتسا ماکعا ندهعرش صوصن « كرانوناق هکنوج ؛زالاق ناکماو
 هدتمیرش كما نوناقعضو .ردقو یتبسانمو هقالع هنراهدعاق هقف لوصانالوا شم ولوا

 نوسنولوا در هلبسهدعاق « ردقوب غاسم ءداهجا هدصن دروم « هکردلکد كد داهجا
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 «نوسلوالمأتجاتح یتیفکیسلدیاخسن هلبانوناقوب كامیرش هکنمهدیایس یتمیرش نوتاقو

 4 نولوصاو اهقف نهید ردتیرش هتبعونع وب هدنسوشراق ضارتعا و قترآ

 عاجا » بوید « رد_شادا خسنهلبا عام حا » یمک نوجا یرلکدمهدیا نیبعت یک هید
 طقاس مکح هلیط وقس كتلع » هدیمیکو .روبولوا شما تفلاخ هتسهدعاق هردلکد رتاج خسن

 :رویپ ر.دشیک بوید « ردشلوا

 « زاوج نالوا یعرش مکح هروک هتوباوصاو اهقف هداروب هلهجو ییدلدبا حاضیا

 طقاس هلبا یعرش مکح رکید ینمب « هلیسیقلت هرزوا قلوا تمیرش مکح كتعونع تج
 هلن رکید ثاسع مش مکح رب کنوح . رداد یئر_ هقشاب ندخسن هسیا و ؛ روشو شلوا

 طقاسمکح هلطوقس كلتلع » هداروب هللع ءا . زمنا هدافا ینعمرب هقشاب ندخسن یطوقس

 . ردلکد یثرب هقشابندکعد « ردشلدبا خسا مکح هل.طوقس كتلع د كعد « . ردشلوا

 اهقف اساسا . زامهلوا هلبش هقشاب . رولوا هارب كنهبعرش "هلدا خن هک ردمولعم

 فبرمتهدننروص « ردیسلدیا لیدبت كنیعرمش مکح هليا یعرش لبلد ه یخسن نویلوصاو
 باتک » « رولوا تحعوضوم هدنسهرا هبعرشهلدا قحن هدهقف لوصا ء خسن . رلردیا

 هلباتنس باتک و رلنید « ۰ روللوا خسن هللا باتک تنس « هلا تنس تنس « هللا باتک

 عامحا نالوا ندهبعرش "هلدا ؛ ریلیدبا نارد رافالتخا هد زاعولوا یو رونلوا خسن

 . رونل وا رک ذ هدنراذحم اهقف ساقو عامحا هجشریا هدینیدلوا رتاج خسن هلبا اهقف ساقو

 ندنفج هبامهب ولوا خسن هلسهقشاب ندهعرش “لدا « یعرش مکح رر چیه یدعا

 طقاس ایو « ردشادبا خسن هلبا یش رب یناه ره مکح وش » هدنقح حوسذم مکحرب
 یقلت هدنسانعم « ردشلداخسن هليا عرش لیلدنالوارتاد هتشواهسرولواكج هلند «ردشلوا

 یطوقسكتلع » هدهداروب هرلع ءانب .ردیرورض كماعاجرا هبیعرش لباد ینواو كلدیا

 ردشاواطقاس مکح هليا عرش لبلد راد هنطوقس كتلع ه"كعد ردشلوا طقاس مکح با

 هسیا عرش لبلد نالوا راد هنطوقس كتاع هداروب . رولوا كعد « ردشلدیا خسن ینعی

 «رگ ترضح ارز . ردنرابعندب اجگا عاجا نالوا قلعتم اک او ندندامجا كرم ترضح

 ترضح » : یدا شع ولو هدداپحا هلروص وش هدارو هرزوا یردل وا نا هد راقو

 بانج نوک وب .یدیا دو ریو تاصیصخت نوجا كجا فلات "هلباتیمالسایزمم < ریمفیپ
 . « یدالاق جابتحا هرلیش یک وب یدتیا زیزع یمالسا نید قح
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 دوجو بس نوجا كمر و تاصصخت هب ولق هنلوم هدننامز ریمغس ترضح « هسا ود

 ندکعد «ردشلدا طقاس تلعو بس» ردلکد دوجوم بسر هلیوا نو و طقف یدیا

 . ردلکد یش ر هقشاب

 كتلع » یرلعد « ردشملوا طقاس مكح هليا ىطوقس كتلع » كنوبلوصا هتشا

 هلبا باح | عاما نالو: عوفو هنیرز وادامجاو یو هلا یداہجا كرم ترمضح رتادهنطوقس

 .روبلوا شعلا هدافا ینانعمر, هقشاب ندنسید « ردشلدیا خسا ینعی «ردشلوا طقاس مکح

 قمالوا راعود هنضا تعا « ردلکد راح خسن هليا دامجا و عامحا » هکرولوا كمد

 « ردشفلواخسن هلبا داهتجا ايو هلا عاجا » هیورضود ندویفود كنولوصا ضعب نوجا

 ها دامجاو عامجا هپ هحتللاب یرلعد «ردشلوا طقاس مکح هلطوقس كتلع » كربيد
 . ردلکد دیقم ینانعم رب هقشاب ند « ردشلدیا خسن

 با هلبلج تیآ ییدالوا عونغ ًاعرش كمریو تاکز هبولق ةفلؤم هلهجو وب هتشيا

 عاجاو شادیاعضو نوناق هدنراتفالخ كركبوبا ترضح هدنقح یتعونع نکیا صوصنم
 . روللوا شملوا عقاو باحا

 : زرو هتسلا قمراقح یەجش وش ندناحاضیا وب نوت

 ۳۳ ا عا « زاملوا انک الا ترش نومازیمدادا كنم
 باجما كما منم ًانوناق ینررلکدما یہ كتعیرش باجمالادنع و كملیا فرصت هدنازاج
 كرکب وبا ترضحو ريمغس ترضح ٠ ردراو ناکما کو ا هدناص وصخ هل اب .ردنا

 . ردیفاک هنانا یتقیقحوت یرلنوناق هجدوب نالوا دض هنیرکیدکی

 یسءمع ہقف ع. ۔ات یسلوکاف مورف

 هدر یروصنم

 مس
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 ردلهع 6 فاکت ام

 لوصا صوصخابو هدنراباتک هفسلفو مالک « هقف لوصا لع هدنتح همهم ٌةبضق وب

 قیاقح نانلوا دنه و ثح هد ربتعه بتک یک فقاوم حرش ن ندمالک لعو یودز, ندهتف

 وا رادتا هتناسو څخ رشت اصخلت كلئاسمو

 لقع تمعن و یزابتما ندرلناوح كرلناسنا هکردلقع یرادمو طانم كفلاکت

 یر هی تاک ارداو تافرصت « هبررص تاماظتنا « هدب تالکشت هکنوح . ردهلا

 ؛ رددوقنم هدرانوب لقع رهوجوب نالوا هکارد ُهوق طقفو دوجوم هدمدمنامب تالاح
 قیاقحهع و رداق هیازفا تريح تافرصت هڪ هدسفاو قافا هليا هراو هوقو هسیا رنناسنا

 نالوج « دلوتم ندهیزبغ ترارح هک یاویح حور ًاتاذ . رارولوا ردتقم ههزونکم

 رلناوح هليا رلناسنا هدتصاخ و هطق وب هلغلوا ترابع ندقبطل راح رب لصحتم ندمد

 کا بولوا ترابع ندنو یتقیقح كناسنا هکردراو یناسنا حوررب قحا . راردکرتشم
 ییناویح حور رلناستا نالوا قطان ناوح یتیهام . ردشهلوا قالطا یخد هقطان سفت

 هخساو شما زیع ندناناومح هلسهطساو یلقع یهوج نالوا هراون ٌهوق ندننلوا عماح

 : ردهلر وز سم هنفالطا یرک

 حود نالوا تا روت فطل هلفل وا ف فیثک مسج یا نا نک «6ررلوا رطع دراو

 کن وج « رولوا جازتما لباق لصان هلکناو ردیا فرصت هلتروصهن هدفشک وش یناسنا

 یاوبح حود توا «هکرولرلد وشراق هب هرطاخ ون - : راردداصتمو ناتم تفاطا هاتف هک

 حود ناللو ندنساح یدک هلتروصوب ناسا حور هلغلوا فنطا راح طوسم هجورپ

 نالوب فیثک یلاسنا ےور نالوا فطل هلعءانب ردلکاشتمو رادتسان» هلبا یاوبح
 هتشیا ۰ رریدتبا ىلج یتافرصت هلسهطساو لقع یهوجو هلتتسانموش هدیاسنا ندب
 یالاکو تاضوف هج رشب عون دارفا نالوا لقاع هک ردهلسبس ازف تربح تافرصتوب

 یتسءیهاب ران | هعانص تاعارتخاو ینهبیغتاکاردا ر ما هجم و رداق هلامکتساو باستک |

 هنب . رارولوا لئانو رهظم هغلوا رادتسانم هللا توکلم ماعو ردتقم هزاراو ثادحا

 فشکنم تانونشو تقلخ رارسا هڪ هدنوسات ماعوب نوجا راناسنا هکردهدهیاس وب



 یمسهعوم یمهنلوک اف قوفح د8 ۸

 .لدیو تربغو ماها قاس ریمشت کنوح .رولوا عطمو داقمو رخسم هیدام روما هع و
 باستک او تار فاطتقا هدنسهجرد یرلعاسو دادعتسا راناسنا ندیا تردقم هنیدقت

 هلانلعج انا) هللابذصتسا هکرارولوانارکح و فرصت.هدنرزوا تاقولخ هم و .ردبا تاضوبف
 یمهس دقن هصالخ كي هبسدق هطمن وب هجا اعحسملت و باحما ىلا هدومرف (ضرالاق هفیلخ

 هجنقادصم یسدق تیدح ( ی یدیع .نظ دنع ال 1) ًاتاذ ؟ردیا لی یراقدلوپ

 هروک کا هسیا هرزوا تروصهو هلهج وه یرلذظ ههللا كرللوق یرانآ هیناحبس تردق

 تالماکتو هیرمشب تالاک وش هصالخ .رلیا دا آ لحن هلهجو نط تفک و رولوا امر وص

 یررضو عفت هلعءانب . رولوا یلجنمو یهاظتم هلببس لقع نالوا راونیهوج هیناسنا
 فلکم هلبا هیرشب نیناوق و همعرش ماکحا یدارفا ناسنا نالوا رداق هزبعو قیرفت

 كنسهضق ( ردتبات یفیدلوا لقع كفلکت طانم ) ندنوب هدلح وش . رد راشعلوب

 هللاباطخ رثا ) ماکحا هدنراباتک عیرشت تمکح نوحکنا . رولوا نایاع قدص

 ینمی . ددشملوا فیرمت هلیتروص ( عضولاوا « ریضتاوا اضتفالاب نیفلکلالامناب اعلا

 لاو هعولنذ و لقاح کف لکم رامکح یک هحایا6 تهارک « بذن ءتمرح «بوجو

 یرثایپلا باطخ ندیا قلعت هلقرط اضتقا ایو ریخت ایو عضو هنیرللسف كراناسنا نالوا
 عاطم هنتققح هزمشحم عوضوم «فامعم رولوا هلا لتع هسیا یتفلکم كناسنا ؛ ردکعد

 . ردراکرد موزا هنایبو رک ذ الاما ییا سو ماسقا هلتهام كلقع نوجا كملی,الوا

 قوچ رب هدهسیا راشعا فیرعتهلهج و جاقرب یلقع تفرعمو لع لهاو تن لع بابرا

 اهد تهجوش ندلقع فیراعت نالوا شلدبا لق ندقرط ءاماع لوحفو امکح "هلجا

 .ددتوقرب نالوا ینراعمومولع باستک اهطساو كنتناسزا سفت لقع :ردشلروک لوقعم

 هلسهطساو كن | هک ردهراون هوقرب عودوم هبهیناسنا سوقن ندبهملا فرط لقعرکید ریمت
 ربع لعفم و لعاف یش رکید هلسس توقو و یلیدیا باستک | فراعم و مولع

 ا لب یرات و رات هد« رشت سوق هاا رووا یاسو دوم هلارکید

 . ردیا قوس هعیادبو رنه لیصحتو هفراعمو مولع باستک ۱ یرلناسنا تلحوب هکردراو

 تلاحوش رمشب دارفا هکردهیرظن مولع نالوا جانح هلالدتساو رظن ضرغ هدندمولعوب

 یهیرظن مولعو دل ردیا جارختسا 0 هدنجما تایرورضو تاهمدب هس هطساو توقو

 اک ا راتو ی دوو راو داب تالتک ویو هحاحلوش .( زردی تاصتکرا



 ٩۱۰۹ ردلقع «فیلکت طانع

 ماظتنا وماظن هلیدس راون موج و توقوب هکرولوا جاتح هنوق رب یک لقع هدواو طونم هناذ

 هد ده تان اد . رولوا ردیاق و لوصح یانروص مدآ ی عو تداعسو )ع

 یسیج ر هداکابو یسیربندهیناحبس تامکح یکه دنسلرویب ناسحاوعادبا كلقع رهوجو
 ؟ردیلکد یلاع ماظن یاش رار هلاتیدو ع هقلاخو تردق تمظع قیدصتوس ور تفرعم

 یر «هدندارفا ناسنا نالوا هقطا سفن :ردوش یحور كنهطوسم تاقةحو كنحموب

 هیج رب . ریل شالکا ینیدلو كيوق ییا هدزوا قلوا لعف ادم یرکید ك ردا ادت

 راونا یلت ندیغ ماع « هجوت وب هکردهجوتم هغ ماعو هضفف ماع هیناسنا سوفن هروک

 هکرواوا لمکتسم هدنناذ یر لوا رثأتم ناسنا فن تروم و ۰. ردسهجش تاضورف
 تمکح یک ییدلنید یرظن لقع اکو . ردیا ثاعا ندتهج و یراق لامقا تف

 هدومش لاح رمشب سوفا هروک هلاصفا ادم نالوا توق ینکیا . رواد ید هیرظن
 ندب و هددوبش ماع یاضوف راونا ییدتبا هضافتسا ندالعو بیغ ماع هکردهجوتم

 قرهلوا رّومو لعاف ناسنا سف هکردیمهحش هجوتوب هتشیا ردبا رشنو فرمعت هدینانا

 . رولبند هدهلم تمکح یک ییدلئد ىلع لقع هنئوق یجنکیاوب كسفن ؛رولوا لکم
 باسنک ۱ كردیا فربصت هدا مو تایدورض اے طن وو ندنوف کیا نفیدیاصو

 یاالویه لقع هیهبنرم یجشر . ردراو یسهبنم ترد نوا تایرظن لیصحو تال اک
 كنهناخ رب الثم . رولیریو مانوب هیهملصا داوم ندا لوق یروص هکرد_شعلوا هبمست

 « یوح « شا E ہک راو جابتحا هیازحا و داوم ماطر نوحساشنا

 ندحطسو و راو د ترد ینعی كعد فقسلاعمهعب را نار دج هتشيا یک را لاا و کک

 هدوجو بولیدا اشنا هناخ . رولوا لوصح یاتروص هليا داوم وش هناخ نالوا ترابع

 وش «نیزسکلک هدوجو یهو لکشو نیزسکلدیا اشنا هناخ هدکدلدیا ضرف شاربتک
 هکش عا لباق یروصو لکشر و« مدقم ندعا جازتما و قاصتلا هلرر ازجاو داوم

 نالوا لباق یهو تر وص هدلاحوش . شاک هلوصح تئهو لکشرپ هلو جازمالایدل

 یجریوش كلقع .رولیند الوه هدهفسلفوتمکح لها ناسل هبهلصا یازجاو داوم وش
 هده عو ناسنا یف هکردهدود ینیدللوب هدنترطف ًادبم كنهقطان لش یسهبنص
 هنس هر و كلقع هایرابتعا یوا دعتسمو لباق یو طقفو یلاخ ندفراعمو مولع

 هفهزای یزای هللا كلفط رب شغوط ندنسانا هکنوج . ردشعلوا همست قالوبه لقع



 ی-هعو# یسهتلوک اف قوقح دوه ۰

 یمهمنص وش كلقع هتشبا هکر ددوح وم یتلباقو دا دعتسا هدهسلا قو یردق

 تولوا یرثا كنهيرظن هوق ریارب هلقلوا یلاخ ندلءفو كلاردا دادعتساوبو . ردهدهلزئموب
 دادعتساو تلباق رب هلو هکنوج .ردبا زیو قرف ندناناویح رتاسهدنتقلخ تیاد یلفط

 ردتنانک «تعاضو لع لباق نانا « كقطنم ع لها و امکح . رددوقفم هدرلاوح

 كناسنا . ردنکللاب لقع ید یسهبنیم یحنکیا كلقع ۰ ردینیم هبهطقتوب یرلکدید

 فالح یهدرانامز ینیدلوا دعتسم هنایرظن لیصحم كردبا كاردا یایرورضو تاپدپ

 e كمدا رب نالواشماعا مت نده هنر هسودمو کک چیه الم

 كاردا یررضو عفت نوجما یسفت . ردهدلزتم بو هدهبنصوب یدادعتساو تیلباق هاك

 لقع هبهبنیم یجنکیا وب هکرد نوجا ینیدلوا لصاح یسهکلم لاقتناو اقترا هنایرظن هليا
 ۱ . رد عمل وا یالطا کالا

 نامز ییدتسیاو كاردا یایرظن كرلناسنا هلزنموب ۰ ردلعفلاب لقع هرم یجنجوا

 یکلسا و هنکیا یزرت رب الثم ۰ ردهلزتم ینیدلوا رداق هراضحتساو لاصحتسا یرلن [

 ی همزاب یزاب انکو ۰ رددوجوم توفوم هنا هسربقارب ۰ رکید ینکیدتسیا هسربلا ها

 توقوب هنب هسریقارب یملق و رازای ینکیدتسیا هسربلآ هنلا یملق بناکر, نانلوپ شع رکوا
 لعفلاب لقع هده هن صوب ندنسعلو بيرق كب هلعف توقو هتشيا . رددوجوم دادعتساو

 . ردشعد

 ًاما نوجما هقطاا سفت كنهیرظن روما هبنرموب هک رددافتسم لقع هیتر یجندرد

 .ددهدنکوو ازوک یمهفاکكنایرظن هدنسه صوب كلاقء.ردهلزنم ینیدلوارضحتسم و فشکنم

 بول | یملق هنلا كرناکو یساعای بویالخاب لعفلاب هشيا قرالا هنلا یتالآ هلزوفنایم الثم

 . ردهدهلزنموب یسمکید بول | هنلا ینصاقمو كلساو هنکیا كنيزرتو یمهمزای لعفلاب

 . ردهدهبنح وب یلوقع كنباحا هسدق سوت راو مارک یاباواو ماظع ءابنا

 قافآ قیاتح هع قرهلوا ندننالح هضافتساوو هدکلدیا هضافتدا ندضاف ادم تالاک
 و روا ر هه ته واوا یاب ره تالار سفناو

 ندنسهعیرا بتا وش كلقع «فيلاكتطانم نانلوب زمثحب عوضوم اجت .ردشملوا قالطا
 هغلوا فیلکت رادم هکردکلملاب لقع نالوا یسهبتم یحنکیا توا . ردیسکناه

 یهدلعفلاب لقع ردقازوا كب هلاک دادعتسا که دیلالوه لقعاکنوح .ردشلروکقفاوموب



 1۱۱ gee ردلقع «فیلکت طانم

 رابتعا فیلکت طانم ندنسهلوب طسوتم هکللاب لعف ءدلاحوش ردیض كب هسا دادعتسا

 ندنئوف مس يباكلقع هکر دیّ اص كلقع و ترد نالوا ناسو دادعآو .ردشعلوا

 همست هل تمکح ییدباتوق یجنکیا هدر, .رددنع همسق نانلوا قالطا هبرظن تمکح

 ییجنچوا هزت ینطابیسیحنکیا ریهطآیرهاظ یسیجنر .ردعون ترد هدوب .یدشقلوا
 هلتعیرمش لامعتسا قحناریهطت ییهاظ «هکردهدصت یزجحم یسجندرد یل یافصو تاذ

 قیدصتلیا هیناحس تاضوف هسیالحت ینافصو تاذ هلیاقوت ندهثیدر قالخا هیت ینطاب
 كملعیهو لحمضم ثتردقره هدنسوشراق هیناحبس تردقو ههلا تمظع یخد زج

 یندلوا نابتسم ندناحبضوتو تاقةح وش هتشيا . رولوا هلسلوا كلم هدیهلا لع

 ماکحا طقفو هبا لقع یزابتما ندهراس تاقولخم و ی نمو فرش كننناسنا عون هلهج و

 رطاخ دراو تهجوش هفامعم .رولوا نایاع و تباتینیدلوا هلا هکللابلقعیخد یتیفلکم هلبا
 صیصتت یبدلوا غولبكفیلکت طانم هدنراباتک عیرشت تمکحو قوقحو هقف ۴ هکرولوا

 دادم كغوابدح یتحو شعلوانس و عیرغ ماکحا هڪ هترزوا كئوو شلدیا شرصتو

 لصا یسغید لقع كطانم هدلاحوش . ردشملو فراعتم ینفیدنلو اهم فلکم ماکحا

 طقف . ردهكلملاب لقع هکردلقع اساسا فلکت طانم هکرولند ًاباوج ؛ رولوا حب

 كلىلدو بسم كبس هک .ردشلرو- هماقا هنماقم لّمع لادتعا غولبدح ندن رط عراش

 یهیلعینبمو ساسالاسا كللامعاو ماکحا هلن مکتن . ردندنسهلج یبهمقا هنماقم لوادم

 !اع ثدحو ردشعلوا هفاضاو تسن هلاع تودح یوجو كهللاب ناما هک ن اعا نانلوب

 بج وم هدتققح نایا بوج وینهی مکحوب هکو بلاح . ردشمالق یعاد بس هناعا بوجو

 كياحما و بوجوو طقف ردفاضم و ىنتم هنباجحما كنالاعت دوجولابحاو نالوا تاذلاب

 دانتسا هلاع ثودح نالوا مانا نوع دونم ندنغیدلوا زدعتم عالطا و فوق و هاتققح

 ريس لوصح نوجا رالوق هسیا یتمکح كلوب . ردشاوا ع ورشمو حسح هفاضاو

 تريح عیادبو هج عییانص هج تناتناک هکنوج ؛ردتیکبتو مازلا ییدناعم ربارب هلکنوو

 یسلس یتیدلوا یناص كااعو ینغلراو كهللا قترا لقاعرح ندا هدهاشم افا

 یوعد هلهجور, چیه كناک نانلوب لهاح ابو دناعمو رکن ینوب قترآ . رولک مزال

 ثودح نالوا بس هدهدنحبم ناما بوجوو هتشيا هللع ءانب « ردقوب یلوب هراذتعاو

 قرهلوا لئاق ردق هنتنک اح كلقع هلزتعم روهج یتح . ردشنلوا هماقا هنماقم بیسم مع



 یسهعوم یسهنلوک اف قوقح > ۲
 تو هدناد كررومامو عرشلالق هدقدلوا هب رومأم یر, ندعرشفرط هکر روید

 ندنسلوا دراو عرشا هقوب ردشلوا دراوصا یشانندفیدلوا دوجومو تبا نح

 یجوم هدهنو یعوهفم ها بولوا یولدم كرصا نصو نح ًاتاذ . ردلکد شلوا نسح

 یننسح نالوا تباث هدنناذ دح كنتوا لقع ید هسلوا شمالوا دراو عرش . ردلکد
 .ردراشمر و تمق ردقو هلقع یسهقاط هلزسم هتشيا . ردیجومو روم كاو كردم

 ۳9 ید نا یاناو یرمشا ءامآ هلا هفح باخا ضب ندتسلما
 تباث هلیدورو كعرش بولوا کاح كعرش هلعءانبو هتیدلوا یجومو لولدم كرما

 بهاذو لثاق هتفیدنلوب ترابع نالا ر كقع هک اردا ینفصو نسح نالوا تداحو
 عرشاا لقهسقوب ددیشانندنرما كعرش ینسح كب دومأم هک رارویتسیا كردو راشاوا

 یسحرب فالوب کیا و هدلاحوش . ردلکد تاتو دوحوم نسح هدش نالوا هب روم اه

 بهذم .ردراتم تبهذمهطق نالو ىسطو كلوب ندنسلوا طیرفت یسحنکیاو طارفا

 رومأمنصو نسح عرمشلا لبق نعل .ردیلوادم هل صا ہدلاح ره ییصو نسح هروک هراتخم

 دراو عرش صا هلغلوا قفاوم هبهبناحبس تمکح هکنوجو تبالو دوجوم هدنناذ كهپ
 مز, هتشيا . ردعرش قحا ك بولوا ا هدهسلا كردم یو لقع طقف . ردشلوا

 باج ا قاع ءاماع رثک | هلبایدیرتام روصنمیا خش :ردوب بهذم نالوا راتخم نوجما

 لقاع نایملوا ماکحا غیلبتو توعد قرهلوا لئاق هتتیک اح كلتع هدنصوصخ هللاتفرعم
 چه هلغلراو یدنکو هلکمروک یلاع عیادبو عیانص نالوا یدوهشم هدلاحره هسمک رب

 . ردراشعد ربلک مزال یسعا ناعا هلهجوو و یسملس یتدوحوم كعئاصر هيا زالوا

 قلعت هراهطقتوب كتفك هماقا هدنسهلثسم ناعا نانلوا لشعو روصت هدیراقوب هتشيا

 ینالبصف هدمالک معو هقفلوصا بولوا ندهمهم لئاسم ىح حقو نسحوب . ردراکرد

 هلمکم تاقبقحن و تاحبضوت هدفقاوم حرش هلبایوذ ر. مالسالارخف صوصخابو روک ذم

 نعلم عوضوم ةیاغ کنوجو شال روک موزا هنالصفت هدزمبموب هلفملوب روطسم
 كتهج وش هفامعم .ریلببهنلا ندهروک ذمبتک هجالایدلتالصفت هکر دشملوب دعاسمریع

 ایو باولو حدم هلاعفا عازت لح هدنسهرآ هلزتعم هليا تنس لها . ردراو موز هتناب

 اه ودح لاعفا هکرارود تنسلها ؛ردرصحنم هنسهطقن یسمامتا بودیا قلعت كياقعومذ

 قحا فایرط و ةسن و قلعت هلاعفا كماکحاو فاصوا وللثمو ندنسعلوب لئاعو یواسم
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 - .ردقوی یتیک احو رثأت ءراصوصخ وب كلقع رولوا ریذیلوصح هلیدورو كعرش ما
 نامقنو لاکتافص نانلوب یسهبرورض تبسن یکلهجو لظو لدعو رع الثم هکردقوش
 کاوو درو ءدهروک دم تک ینالصفتكنوب ردراکردیتک اح كلقعهدنراصوصخ
 .ردیراج هلع هد هدنقح هلع یهو حیقیکیفیداوایراج هدم رومأم لئاسم بهاذم فالتخاو

 تمکح یهدنسهماقا هنماقم لوادم كلللدو بسم كس هجنلک هزیعوضوم لصا
 هنیرالوق هدهیوبند ماکحاو هدتنایدو نرد ما یلامت مکح بانج هکردهیوش هسیا هفسلفو

 (رمسلا مکی دی ریال ورسیل مکی هلی رب) هللبذبعتسا مکتب .ردشمر وی ناسحاوشخم تلوپسو رسی
 ثیدح وللم (اورسمتالواو رسی)و هلبلج صوصن یک (جرح نمنیدلا ین مکلع لمجامر) اذکو
 هدینیداوا عوفدمو یبنم كتیومصو ترسعو تقشمو جرح هدهفدر تمکح فیرش

 قلوا تحرو تفأر هنیرلوق عراش بانج انب هتمکح وش هتشيا « رد نیمو صوصنم

 فالقع هفامعم . ردشمروس راتعا یتسهماقا هنماقم یلوادم كللد بدسم كدس هرزوا

 ردقو هلتسن هرکیدکی هدند رف یه كتاساک هکردنوافتم ردقوا یە ص یحنکیاوش

 هنرلازجاو دارفا كناناوبحو نداعموتانابن لصاماو راهزاو راحشا الثم ردقوب توافت

 .نهزکبهدناه هنوافو نا یهدراناسنا توافت یکهدرانوهسلدا تربصبو راد فطع

 هنالاح یک تالکشتو تعسطو جانمو هروکفمو لقع هلتبسن هنسنج یانبا رکید كناسنا

 . ردنک ضرا هلیا ءامس هکردمظع ردقوا هنیاتمو هنوافتم تبسن هدنرانب هدقدثوا رظن
 ثودح . ردتوافتم ندنتهج ءا مو ثودح مه هدتواه ید دنا لقع هت شيا

 هکر دن وافتم هرطفلا بسح هدنصوصخ ناسهقنابو لاکهیناسنا سر فنن وج ردت وافتم ندنتهج
 هدلاح وش . ردعلات هن واف كلادتعاو هنسهج شعاو عیابط ثهبناسنا نادا توافتو

 هحنلک هنناصق و لاک كلادتعا . ربلک مزال یتوافت هدكرشب لوقع ندننوافت كلادتعاوب

 "یقلت هدتسنو ید هقطان سفن نالوا لمکم یندب هسرولوا لاکرب جانم لادتعا رکا

 هليا لادتعا هوس سفت هلعءانب . رولوا لام هنارمو تاریخ و لئان هالاکو تاضونف

 لادتعارک او .رولواربنتسم هدتسنوا هللا تاضوف راونا هسیارولوا فطلو فاص ردقهن

 هقطا سفت هدلاحوش . زامهلوا تالاک نیهر یخد هتطا سن هسرولوا ناصقت جانم

 < قرف وس هتشلا . کت هدیدحو رګ ندنتهح ناصق « هال تا ندنتهح لاک

 ندنیدلوا زجاع ندنعتو كرد ینسهیرطف دادعتسا ناسنا هبقامعم . ردن رطف تاضتقم



 یسهعوت یمهتلوک اف قوقح 54 ۸

 كنم رتوییس هکنوج «ردلمهمرتک روغ رخف ابو روتفو ساي هدںودیا داسا هت رطف

 ا اا تمکحو یالخا اغ یینلوا رکنا لباقرغ یرثاتو لخد

 یک نامزره ناسنارپ  ردصوصنم هدیوبن اا تمکع مالکو مدناهبلامظع نأرف
 هرم یا هدیدیماو یس طقف . زامالوا لصاو هکیلسالوا هنیرتالاب هیتر ییدتبا

 و باس یدنماو تمه اغا كراتاسنا - ودیپلا فطلر هدو « زاقارب هدنسالوا
 ثودح كنکللاب لقع هتشيا .ردللوا رصم هدلط یمراکمو ییاعم ٌهاوروصقم هلناضفو

 هنالاک لصحم رانا نا هجنلک هنئوافت ندنتهج اه . ردو تمکح یهدننوافت ندنتهج

 كتساموو . رارولوا رادتتسان« هليا تاضوفو مولع هدتسلو هسراردنا یعس ردقهب

 تیسنو هالاح وش . رولوا ییحتمو راثنهعمال هبناحس تاضوف راونا هدتتسن یدایدزا

 . ردردعتم صا هسیا نیسلو ریدق یتسانمویو

 ندنتهجاش كرکو ثودح كرك كلقع هلهج و ینجهلوا ناتسم ندناقىقح وش هتشيا

 ینکیدعا بودیا نارتفا هبه صر لدتعمو لماک هابراتعا هیناسنا تالاح كفللاکت طانم

 لقعلادتعا یغولبو شما دیدحم هللروصو تعیرمش نوناق عضاو ندنتیدلوا رذمتم نيت

 هبرورضتاک ارداو هسزج تاصاسحا ك رشي دارفاهک اوج .ردشمروس هماقا هنماقم هکسالاب

 هبهیسح یاوق یفطاب « یرهاظو یطئارشو باسا كلقع لاکو یراحت نالوا لصاح هلا
 یلوصوو لبن هالاک هضافتسا هلسهطساو رانوو ىلماكت كنهبنامسج یاوق ندا قلعت

  رولوا لصاحت هحش وس ندنو هدلاحوش . روا لومح یامنروص هدنسم رود غولبو

 لقع غولب نالوا یروهط نامز كباسسا ۷۰۱ بولطم نوجا تاکاردا لاصحتسا

 هنسرللوقندنسناح ییاعت داسلاب فون بانجهدكتصا هماقاوب .ردشادیا هماقا هتماقم هکساملاب

 حرجعفدو تاوپسو ریس باجو ینیدلوت ینبم هتتمکح ناسحاو فعل نالیروسب شحم

 یدشادبا تح هدینرب هدیراقو راد هنکودبا ندنسهل تمکحو هدكن ما ترسعو

 هدزاتعاو هماقا هنماقم لولدم یبلدو بسم یاس . ردهلهح و وش یققحو حیضوت كوب

 عفد بو ترورض عفدای ردمزال یدوجو كسر ندا چوا نالوا ندههقف قرط

 عالطاوفوقو هنيرزوا هقىقح تلع . ترورض عفد . ردطاتحا دوخاي ترسعو جرح

 تبسن توبت الثم ردقو ناکما قیرط هفوقو هک رولوا یراح هدرلش نالوا زدعتم

 . ردشهلوا هفاضا هبسوش مکح و شمالق یعاد بیس هقولع یدوجو كحاکن هدنسهضق
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 هتبنکد تقبقح كقولع جا بولوا لصاح ندنراشارف كنهجوز هليا جوز دلو کوج
 هماقا هنماقم قولع « حاکن نانلوب یرهاظ ببس هلغلوا نکمیغو زدعتم غالطاو لع

 هکنوج رونلوا مکح هنتوبت ندجوز كنبسن كالو هیدوجو ثهاک: درج هک رد رتملوا

 هنسهجوز جوز هک ردندهلج وب هنو . ردقوب ناکما قیرط هقشب نوجما ترورض عفد

 كتساکب كنس هلتروصوش دوخایو كس هلقلطم ندنب هسیا راو كتوادعو ضنب اکب كنس

 توا هلزاغ | همالک هدهلاکم سلمو یخد هجوز هک دید كسالوا شو ندن هسراو

 هلرعوقو كقالط هساوا شید ۰ ردراو متبحم اکس مع دوخایو « ردراو مضفب اکس م
 كنو هلناوا هلق روما تالاح یک تدومو تو توادعو ضنب هکنوج . رووا مکح

 مالک یی دار ا /کنهجوز در ا یا اعا ررر مالط) کک
 تع ايو توادعو ضنب ررع هجورب ناو یلولدم ںولوا یرهاظ للد یرابخاو

 یاب هدكتهجوش .رلک مزال قعلوا مکح هنعوقو كقالط هلکلدا هماقا هنماقم تدومو

 كلاعفاوبو لوادمو لبلد هسردیاتاعبنا ندهسلقلاعفا ءافخ صا رکا .ردشلروک بسانم
 لح كمدارب لاوح الالوه Sc رولنئد بسمو بیس هسرولوا قتحتم هدنسیریغ

 یهیدجم توبنو هبهلا تیئادحو كن هسکو هنو هلیسلوب هدننامنیملسم تعا هدندابع
 ناعایناکر نکر هدنرابلق كرلنوب هچرک . رووا مکح هنیرلقدلوا ناملسم هلیسلوا رقم

 قیدصت کنوح «هدهسلکد مولعم ینیدامل وب بول و ینعل Es ادوح و كم دصت نالوا نیکر

 ندنعیدل وار ذعتم هسیا عالطاو فوف و هنتقیشح كلوب تولوا ند«ءادجو تالاح و هلق رز وما

 هلعءانبو شعلوا هماقا هنماقم یخ لولدم ناسالاب رارقا ايو تعاج نالوب ییماظ لبلد

 .رلک مزال قوا ارجا هدهدنقح رانون ءیهاظ ماکحا نالوا ارجالامزال هرلناماسم راس

 هنمحارلا حرا بانج نالوا ایافحاو را رمسلااع كلاح تققح.ردوش یر ندن راتمکح كنو

 نیماسلاداوس رثکت ناکمالاردهو ضرمآ مدع هنیراهننادج و روما كرللوفو ضیوفت

 كنه ترورص عفد ندهمهقف قرط هتشيا .ردبموزا كلاما هنسایاعف نيم نیدءالعاو

 قرط . یدلدیا ناو 11923 ررحهحور یراضع ندسهقوقح تاصتقمو هلشک ماکحا

 تاع كد جرح عفد . هججنلک هنتهج جرح عفد نالوا یمسق یحنکیا كنءروك ذم
 جرح عفدوب هتشيا . ردش نالوا رسعتم طقفو نکمبویلوا رذعتم عالطاو لع هبهیقیقح
 ندنسلاها برطاراد الثم .رونلوا هماقا هتماقم بسم یرهاظ ببس هدددنراصوصخ
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 ملعتو غیلبت هنسودنک مدا نیما ترجاهم همالسالاراد هدبودیا لوبق یتمالسا بونلوب

 ندننارذک كئدم ىلخ قرهلوامورح ندماکحایارجاوتفرعم هلتهج ینادلوعع وق و ماکحا

 هدننبمالعاو غیلبت ع رات هلسادتها خم راتكمدآ وب هدقدنلوا ماکحا مالعاو غياب ارکص

 لوئسمو فلکم هلسافاو اضق كماکحا ینیدلوا شمهمهدیا اغا بولوا داع هراذامز نک

 باطخ عوبش نوجا هسمک نالوا ناملس هدیرطاراد . ردوش یبس كلوب .زالوتوط

 و دعا رو رودنم مدا وب هلقلوا رسعتم یا داشرتسا لوصح و عت لوصو ریس و تع

 ریذیلوصح هیرحت و بلط ینوا یا لوصو رسيو باطخ عوبش ءدمالسالاراد هک ویلاح

 هک رد لع تبسرب یل هدمالسالارادبونغا باجما یسلروک روذعمكمدآ و ندشج هوا

 ضم و یرفس اذک .ردعهوا هماقا هنماقم لوصو مش و باطخ عوش ییهاط تسوت

 نده هح دوما یا تفعه هلشهفا نا: هیهاظ تبس كنم تصح تاوس هدبراقخ

 رفس نالوا ییهاظ بب نوجما ةولح رصقت ندنسلوا رسعتم عالطا هنتیفک بولوا

 دوا هماقاهماقه قم قشم ضص نوجا یربخات كماص هدنفح ضبهو قلطم

 هدتامرح هلسماکحا تادانع هدیسهضف طانتحا نالو یمسق یحنجوا كهتف قیرط

 هدنلاح رظن و یسم ءاتوهش هدنع هنشح هما . رولوا یراح هدنرلتروص "یطو "یعاود

 نانا وب ییهاظ بیس ءانبهنسهبضق طاتحالاب لمع وش هدنرلهلئسء ینو كنهرهاصم تەرح
 یاباحا كق رط وا وشلصاماو .ردشملوارابتعا یسهماق!هنهاقء یخ ببس« «كنطو"یعاود

 هنماقم زولدم كللدو بسم كبس هدهبونید ماکحا كلرکو هنید ماکحا كركه رزوا قلوا
 . رددوج و« ماکحا یخ هلت روص ثكلدبا هماقا

 نک اما محح | بانج هلهح و شدوا ناو طس هدهدیراقو کک كا هماقاو

 ع قمروی ناسحاو تک تولو مسی هت رالرف كنالاعت نیجارلا حراو
 لولدم كالملاد هدن رللاح ماکنه ترسع و جرح رافرک و ترورض راحود كنیرالوف

 . ردیهابو یهاظ ینیدرویب عیرشتو راتعا ینفلوا هماقا هنیراماقم یبسم كببسو

 یودز,ایسالو ءدهقف لوصاو ناول یسهقالعو تیسانم هنصهلئتسم عوضوم هفامعم

 هساسا ماکحا ضعب ندیم عیارش باسا نالوا مهم ثحم وب هدباطتسم باتک مان
 روهه و هفذح هعا هماع . یدللوا رادتبا هن رشت و نایب اصخلت كيهطوسم لوصاو

 شاذیا اشاو هفاضا هیایساكيهبعرش ماکحا هروک هنیرارظن هدعفاش باما ضعیو نیماکتم

 بانج یسقیقح رومو بجوم كئیش یه یتحو كماکحا هحرک . ردتبات ینیدلوا
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 هدنع وا ماکحا یافاو ارحا نوح رللوق هدندنع عراش بانج هدهسیا دوج وا بجا و

 یعلو ندهدیغ روما كياجحما تققح هکنوجو ندنسلوا دوصقمو دارص تلومسو رسي

 تامالعوهل اد تاراما هیهبغ قیاقحوش ندنفیدلوا زدعتم عالطاو فوقو اکوب هلسهسیالم

 ههلا تفأر و هکردشمللق فاضم هللعو باس اه فلکم ماکحا هرزوا قلوا هفشاک
 قطا یرمسع حفدیورمسی لوصح نالوا شادا ناو رکود هدیراقوب هسناحبس و

 كتهنوک تانوئشو تابا و لفد ماکجا نکلاپ . رددیوم هدهلسهماو مکح ها
 كحاتنو ماکحا یخد هدننالقاو باقو هدننوکسو تاکرح لصاماو هدنناناو وح

 هد هلبا و "هلیلح سوصنو ترا ۳ ب هسح لئالد هع ینیدلوا نراقم یاسا

 EES لدجصن (۱ 1 e E )لاذ یتسا هکر دشعلوب دوم

 نانلق اما و هفاضا ا رد ءاگن KE هطقوب اتاذ . ردنددلئالد لمح

 لوف كني راترضح فسوب ینا ماما یتحو كماکحا نانلوب ینتسم هلمامتو فرع ندماکحا

 قفرا هنامز ید كنماکحا صوصن نالوا دراو قرالوا یتیم هفرع هلهح و یمهنامکح

 والءافواب مو عانصتساو لسلاب عییو هراحاو یعارفاو لیدس هروص ر قفوا هتحلصمو

 كنسهناحبس ماجا تکح مالکو قلطم لکو ثالاعت عراش هن كثحابمو لئاسم هڪ

 9 یدصام كنللج رس ( یو یحوالاوهنایوهلانع قطنسام ) یرسفمو نام رت

 جرح عقدو تما طاصم بلج « یادحاو عضو هلال ینیما لوسر ناناوب یمهنیدقن

 یارضح اهقف "هلحا رعد ردیکد ندننالش 11 كن همکح هضق تا رتعو

 كماکحا نالوا دوقفمولئاز یبسو تاع اربخا ندهاکحا دراوو تباث ءانتبا هباساوللع
 اینک !تفعو"تهامر ا عاحرا هب هلوتعم هن لو دند راد تما ت جلخ

 .ردشملوا بهاذو لاق هنسملوا هب لوبعم هدننروص

 طوسم هجور یسهفاضا هبا سا كاماکحاو ىسه كيطوم طاقوب لصاحلاو

 بانج تفأرو فطلو دابع روما ريستب ندنسهطقت سان تاجاح نامل وط رود ندعراش رظف
 یارضح هنرعشا غا «راکنا ابلک یتسهفاضا هباسا كماکحا ل ر ی دمص

 . ردرلشمالوا لئاق ههفاضا هدناداع طقفو رلشغا لوق هدنابوقعو تالماعم زکلابهسیا

 لزل یااخ قحا یسیقیقح رثومو بجوم كنهسوسحم یایسا هکراروید راندبا راکنا
 هکنوج ۰ ددیلامت عراش قحا یحومو رثژم ید كماکحا یک یفیدلوا یراترضح
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 لکن | كثشرب چسه یریغندعراش هلقملوا تفصرب صو مخ هعراش بانج ینصو باحما

 و ف یسهفاضا دا كياحما تفص هکنوح . ردلکد زناح ققاصتا

 هسیاو ردکعد عناص لطعت هکر لک مزال یعلعق ندعراش بانج نالوا تانک عناصو

 طقف . رولیروک یسهفاضا ههصوصنم للعو باسا كماکحا ضعب هبفامعم . رد لطاب

 یدققحبجوم كراءاوقمو هنب هلغلوا ندنلمق تامالعو تاراما ءباساو للع هل وقموت

 هیاسا و ی۔هفاضا هانساتماکحا هنلعءاس ؛ردیزاحم هيا هفاضاو دانساهبانسا و عراشبانج

 هدنسهلزنم همی حراوج وتال |هددابعلاعفا لاعو باسا اذک و .ردلکدز احقالطابجوم

 یاراهحاسهلتنراقم هنالا و باساقحما تردق رثاندنفی دل وا صفا دبع تردقکنوح بولوا

 ندجاتحا هحراوحو تل او فو و هلا هما تردق قحبانح هک وللاح .رولوا لوصح

 هققح ةفاضاو تسسن هبا سا هلتشح بوجو كركو دوجو كرك كماکحا هلقلوا هرم

 دوجوم عرمتلالبت بایساو للع رار هلکنوب . ردزناح رغو دساف یقالخا بجوم هلبا

 دوج ومهنی هدلاح ینیدنل و نراقم ریغ هماکحا یخد عرشلادعب یک ینیدلوانراقم هماکحا و

 .ردد وقتمماکحا رار هیدوج و كياسا هدنراقحیرالاثءاو نادص و ندناح ےک دتا

 روصتم یک اکفا ندماکحا كيابسا یدسلوا یسهجوم للع كماکحا باسا رک |

 زسراسکنا هکنوح .زّعا كاکفا الصا ندتلع لولعم هدهلقع للع هک اصات .یدیا زالوا

 ناملسم هد برج ازاد الثم .ردوش هدیسهدوم ٌهوق كلوب .زاذلوا روصت یدوجو كرىىك
 هدریدقن ینیدملوا ماکحاغسلبن نوجا مدا رر نالواشماّعا ترجم همالساراد طقفو شملوأ

 ا هتیواوا دا ا١ تاداع توجو نک ۱. زالوا بجاو تادابع هتیرزوا كنا

 .یدیارولوا بجاو تادابع ءانب هنققحشو دوج و كياسا هتیرزوا مدآوب یدیسلوا شلوا

 هجن وش ندهینولئالدوب هدلاحوش .زاررآ الصا ندنبسم ببسو ندنتلعلولعم هکنوج
 كنيرعسا . ردلکد راح كعد بج وم هیابساو یبهفاضاو ءانتیا هیاسا كماکحا هکر اقح

 . ردهلهج ووس یخد يلد

 زرسناکما زمالطاو لعهنتققح كيوج وو باجما بولوا ندههلا ةصلاخ قوق- تادابع
 ایا هبابسا كماکحا داع هقوقح هلوقم و هلفلوا زاحربغ ضرمت ههدوک ذم قوقحو

 لاعفا تابوقع هکنوح . ردلکد هل و تالماعمو تایوقع اما . زالوا حس یسهفاضاو

 ید تالماعمو ند لوا یهسدات تامالعو هبزجم رانا كن هعونع لاماو هروطخ
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 یسهفاضاهللعو بایسا رسهبش كماکحا یهدیابو ندنسلک هدوهظو لوصح هلک كلوق
 كلمف وب هلغلوا دع لعف قحا یئ نالوا بجاو هدناداسع هدرو . ردمزالو حس

 هدناداع هلع ءا , ردهلع م هدینیداوا هلهج ووش كلوب هکر دلصاح هلباطخ ینوجو

 کنوح . ردلکد هلون هسیا هدنالماعمو تابوقع . ضهلوا هفاضا هلاعو باسا ماکحا

 هدردقت یغیدلوا لام . ردلعف ابو لام اب هدو . و ییا نالوا بجاو هدنالماعم

 كنداب لفك . رولوا هبااطم لفك هدثافك الثم ۰ روق فاضم هیاسا لام بوج و

 لوئسم هژیسافا موزلللرلنوب هلکعا دهعآو لوق یتمذ راد هنومضم نبع اهتاذپ ايو هنسادا

 ردتمذ لوبتودهمتهسیابس هنر كالامبوج و هتیرزوا لفک هداروب : رولوا بلاطمو

 . ردتمذ لوص و دهعت مد هه اعتا وا فاصم هبس لام بوحو ینعل مکح هدارو هلا

 دهمت کنوج ردبجاو افا یهیوفکم نامو هنرزوا لفک . ردوش یریوصت كنو

 لعف هددس . رولوا فاصم هرس لوجو كصاصف الثمو . ردشعا تمذ لوقو

 « ردندلجا ییدلیا عاقا یلتف لعف ادم ییوحو كامق هنیرزوا مدا وش ینعی . ردلتق

 قلامرب هدنلباقم مولعم لدب هسمک وبهتیو .رولوا حس راهبضق ونو رانو هتشيا ؛رولنید

 هک ردمکح رب كلم توب ؟رولینءد ردتبات تیکلامهدعسم وشنوجم| یرتش.«دقدناص هب هسک رخآ

 وللش وب هلثما هنسهفاضاهببس كکلم بوج و هتشيا ؛ ردارشوعیدقع هدوا « روناق فاضم هیس
 . رولوا هفاضا هباطخ « ماکحا هسرولوا لعف “یش نالوا بجاو 5۳ روا

 تابوقع .رد باطخ هسیاهدننروصلعفو بابا «بحوع هدننروص لام بوجو «دلاحوث

 لمحو سفن ملت قحا یش نالوا بجاو هسرزوا یاح هدهدارو هحنلک هتتهج

 روما یالوا نانلو رومام هیارجا یتساسو لدع هلا یذشت كرالعفو . ردتبوقع

 ندنفیدلوا باطخ یش ندیا هجوت هروما یالاوا هدلاحوش . رولوا تجاو هترزوا

 یش نالوا بجاو هنیرزوا یاح . رووا هفاضاو تبسن هیاطخ « ماکحا .رزوا هجووب

 . رولوا فاضم هاسا

 یلاأزج اهیدبا وعطقاف هتفراسلاو قراسلا الثم . ردهلهجو وش یریوصت كراهضفوب

 لامند لح یل هغفعو زرع ناکم هدزو قسالوا نود ندنتمیقشوگ مهردنوا هدنصهرخآ

 . ردبجاو هنیرزوا روما یابلوا كماسک ىلا ءانب هموزل كنهیزجت كنەسك نالاح

 -هباطخ یوجو كدب عطف .دارو هتشيا . ردشلوا ردراو یم باطعخ | وعطقاف هک وج
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 هنیدزوا مدا وب نالوا قراس هنيو .ردشملوب بجوم بس تع باطخو شتملوا هفاضا

 . رولند ردشا باکترا ینلعف ثقرس هکنوج . ردبجاو سفن ملتو تبوقع لمحت
 همانعخ ماکحا هدناداعهک رول واتباق هلبالئالدو .ردشلدیاهفاضا هبسمکح هدهدارو هتشیا
 . یدلو ماتخ یئالدومالک كنه رعشا همنا : رول وایتمو فاضم هباساهدنااهاعم و تابوقع و

 و لحاد هنشاملع شاش ضس كنملکسم روهحو یدرتام هما هماع

 تاوذو ینعی . یدشلدیا حضوو رد هدیراقو یرلداحاو یرالوق هدلاح

 هفاضا هباسا كماکحا هدنابوقعو تالماعم كرک و تادابع كرك ینارضح مملااسشم
 هدشیه حورمشم هجور « عراش بانج هکنوج . ردرلشملوا لئاق هنو كنغيدنلوا

 قمرویبناسحا تلوسو رسي هنیرالوق ریارب هلقلواهدازآ ندهمش ینیداوا ییقح بج وم
 هدصاصق بوجو هکردشمرویب عیرشتو رابتعا ینسهفاضا هیاسا كماکحا ءانب هنتمکح

 ماکحاو شمنلق یعاد بیس حاکن هدنلح كنطوو كلم فالتا هدلام نامضو سف لق

 ۳ ۰ روس اا ر و نکنه هدیاوو قترا . ردشلوا:فاضم برا دس وخ
 داریا هد « ربلک مزال طق ندالاعت عراش كياجما هدلاح یسهفاضا هیاسا كماکحا

 كنسهفاضا هبابسا كماکحاوهننیدل وا انا بجوم كياسا هکنوح رددسافلیلد زککیدلیا

 ییاعتعراش هک ردقوش , ردعراش بانج هاذ بجوم هکلب . ردقو نالوا لئاقهس راعحتا

 هحضا و ته رطو هلص وم همکح یاسا ات EE تلو وا رجب لوصح و جرح عفد

 كنس فاضا هشرکید ندنسلدا هفاضا هباساكماکحا هدلاحوش .ردشملتهفشاک تامالعو
 لق لعف هدک دتیا لق یعدآ رب رکید هلفس هسمک رب هکیعنناروک ۰ زلک مزال عو

 صاصق بوجو هکراو ملامهن هدنسفاضا هنلتاق كلعف ریارب ءلغلوا لصاح هلفیس هدتفبقح

 هلءاطقلحآ هدنسهضف ناشطعو عوج اذكو . روشلوا هفاضا اکاو روبلک مزال هلتق هل

 .رولواتبسن هیهس ندا ءاوراو عاشا رللعفوب هدلاح ییدادیا هلازا هلیا وص قلزسوص
 بایساو للع رس هنیو ردک تو هدیسهفاضا هباسا كماکحا یهدزمخیموش هنا
 ینیدلوا نراقم ريغ هماکحا عرمشلا دعب 1 یبدلدا نورقم هماکحاو دوح وم عرمشلا لبق

 ینیدلوا دوجوم بابسا هدنرلق> یلاثماو نابصو نیناحم مکتن . رددوجوم هنی هدلاح

 هدهلقع للع یدسلوا زناح كلررو یتفص بجوم هبابسا رکا ۰ رددوقفم ماکحا هدلاح

 یتیدل دا هدرالاثم وش هک ولاح ید زلدبا روصت ی اکفنا ندنتلع كلولعم یک یفیدلوا
 مالک زککیدلیا دارا نوجما اطدمتابنا ءدنمز روسدیا هلاکفا باسا ندماکحا یک
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 طقفونالوا ناملسم هدبرطاراد « ءدنوجما تبشودأتیزک ادم وو . رددساف یخد

 هنیرز واكن آ هدریدقت یفیدملوا ماکحا مالعاو غلت هیهسمک نیا ترجاهم «.السالارا د
 مداوب یدسلوا شلدبا اتیاوهفاضا هاسا تادابع بوجو رکا زالوا بجاو تاداع
 نابناودارا هد « یدرواوا بجاو تادابع نوحشیدلوا ققحتمو دوجوم بایسا ءدنقح

 بویلوا تاذلاب بجوم هنوحبم بابسا هکنوج . زا تابا یزک اعدم یش زککیدلیا
 باطلا لبق دابع قوقحیتحو شما باستک | ینتفص باجا هلبلعف كعراش عرشلادعب كذب

 هلی مشت و راتعا كعراش بانج نکیا دوقفم یتفص تسسو تلع طقفو دوحوم

 كمرو یتفصو باجا هبابسا هلعءانب . ردشلبا باستت او اتك یهبنروپ و یتفصوب
 هلهج و ینیدلوا نایب ًارارک ۰ روناوا روصت عنامهن هدنسهفاضا هباسا كماکحا هلیئروص

 تفآروفطا وللثموب .ردعدنم دناوفو تمکحیک یلیپستو رسیت كدابعروما هدنوب کلب
 هلنادا.ع ماکحا كمدا وب هحنلک .نسهلئسم مالسالاراد . ردتمکح یاضتقم كنالاعت مکح

 کنوح . زد ثعسه ندنففحم و دوجو مدع كنادا بوجو هدنقح كيوب یمالوا فلکم

 ردلکد فلکم هلبا ءادا هبلع ءانن . ردقوب یوم الصا هدنقح راهلوقمو كتنغ باطخ

 كناضف هکنوح .ردقو لع هباحمما و فنلکت هدهلبا نابنا ینلثم كناداعع ینعی هليا اضق

 : رد عبا هلصا فاخ « زالوا تا هدعرف هيا زالوا تراث لصا هکردادا یہلع یم

 دوج وه تقشمو جرح هدلاحوش هسناوا ملست یکیدلروک راج فیلکت هليا اضق هفامعم

 هدننب یحرات مالعا و سلم هللا نامز ییدلیا ناعاو ءادتها كمداو کوج بولوا

 عون ًاعرش هسیاوب ندنفجالوا بعتو حرج ثعاب یتیفلکم هلسافا كنادابع ندیا کارت

 ست E ANY ی كناداىع اما . رددودم هدقیرطو هلغملوا عوفدمو

 EE هل هل وهم لئالدو تاناس وش هتشيا . ردراو لک مکح نوجا کا کنوح

 یغوطساق هدهلا هسحو هلقع للع .ردشاوا نایاع یداسف كنائالد رادهصوصخ و
 هدنرالولعمو بس تابئالاتحنم كرلتاعو بيس هدهسحو هناقع روما هکنوح ؟ردلکد

 اسکن الا عمرك زعا لاک و فاحت ندنتاع لولعم و ندنسم تم هلفلوا دوجوم یرارتا

 هدیراقوب بابسا نانلوا فصوت هلبا باجحما کهدزمحم هکو لاح ؛یک قارتحالاعم قارح او

 دابع روما مست نوجا قلوب یناکما لصوت هتفرعم یابجاو درح هلهج و ینیدنل وا نایب
 هلغلوا ألا رابتعا قرهلوا هلصوم قرط و هحضوم تامالع عراش بانج ءانب هنتمکح

 هللالعف هکنوح ؛رولوا تالو حوت كللا هفاضایاکحاو كمرو ینتفص بج وم هیاسا
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 یاحسیحو ا امسالوردعتم عال اطاو فوقو کو هلغلواند دهسغ روما باح! نالوا

 بوجو سفت . ردوش یجور كئحسو . ردققح صا یعوفو كلرمعو رح هدهلبا

 هدنسارجاو ءادا یلعفرب لدىع و زلرا نددع راتخاهسیا ءادا بوحو تولوایر ہج

 هس راتخا كلوق ءادا بوحوو شملف ط رش یردق هحنساعم یتمالس كيام-او , رال |

 ینیدلوا یرابتخا كنادا بوجوو یربج كبوحو هدلحوش . ردشملو فقوتمو طونم

 روصتمویراح هدماوا ءادا بوجوو بوجوو باجما هکرولوارطاخ دراو .رولوا نايا
 كلعف هدرلیم راناسنا هکنوج . رولوا یراح للا هدیهامد یعاوت هدهسیا رولوا

 بجاو هلبا یهن هکرولیند ًاباوج اکوب اراد یوا عونم کلب 6 لکد فلکم هلیسادا

 ءاناو عانتماوب ..لاحوش . ردیراحزتاو عانتما ندلعف نالوا هنع یبنم كد.ء یش نالوا

 هحو رشه تاتشحو هلوقعم لئالدوش لصاماو .ردهدنتهام ءادا یتساضتقمو بج وم كنهن

 هتخیا . ردشلوا هاط یداسفو فعض كن رالنادو یوعد يهدابو كم کک ها

 فک طانم نانو و لصا بوایدیا ع رشتو صحلت ندنشحس كه ةف لوصأ

 ناب راهطَش نالوا یتسانم تدش ندهساسا ماکحاو لئالد نانآوب رادهقالع هاسهضق

 كيکللاب لقع ین هاب | تاقبقح نالردا ناهرد ردق هارو ندیراقووو سشلدیا

 یهاظ یو كنسهماقا هنماقم لقع كغواب طقفو تبات ینیدلوا فلاکت رادمو طانم

 . ردشلوا

 طانمویو . رویمتیب هدهلردقوب شيا رار, هلقلوا نابتسم هیقیقح هطقن وب هیفامعب
 . رولو فقوتم هنسهنحالم كطورشو دوق ضد یوبو تحس كسهضف فلکت

 فیلکت هکك عد ؛ ردیبس كتلها هدوا هکراو تمذ هد « ردیطرش كتلها لقع هکنوچ

 ققح ًاماع كفلکت رادم هدلاح وش؛روسیدیافق و هنیدوج و كتمذهلیالقع هدتلهاو هتلها
 دور اکا هل رک مزال یوا ےک كندو تلها دنا لوس تکو

 ناو رکذ هدندنآ هلقلوا راکشا جابتحا هحضوتو راکرد موزا هدم ندماکحا راد

 . ردمزال كادیا مامها رظن فاعع «نسهعلاطم ءدكاتهج و و

 یراشنانلوا لیمحت هتسهدهع صخشنالوا فاکم هک ردهنسانعم تبحالص . تلها
 كتلها .ریلک مزال قلوا بحاص کاو قعلو تح الص هدنسودنک نوجا كملس هنلکو

 هوجو سف . ددراو یتلعت هیادا بوجوو هوجو سفت هلیرابتعا یسهقوقح تبست



 - ت ۸ صد
 ۱۲ ۳ < رد لقع فیلکدت طا

 هکردلصاح هلتمذ نالوا ترابع ندیونعم فصور مع هتاذب هدناسنا هسیا تیاها
 تو كل ەهعو رشم قوقحو بحاصو لها هروما نديا قلعت هتیرلت ضمو تعفنم رائاسنا

 یناامرب ینیدلواكلام سميك رب : مهدبا روصتقوقح لاتمرب .رارولوا رادتحالص هنبوجوو
 ءدلاحوش .رولوا بجاو هنیدزوا یرتشم ااو ادا یهراپوب هستاص هشورغ زوشب هرخآ

 تراع ندفصور ییدلوا لها هتش یهدنملعو هل هک رد هدنملع ثاسرتشم بوج وو

 ,یدیا هوا ینوح و تیلها لصاح هلتمذ رک ١۰ رونیدا بتر هنس هدهع هلتمذ نانلوب

 رادتحالصهیهعورشم قوقحهدبوج و تلها هتشيا .یدیازلک مزال هنیرزوایرتشم غلبموب
 . ردمزال لقب هک كعد ۰ ردلقع هدیطمش كتلها رارب هلقلوا تمذ یبس كغلقلوا

 هلبا لقع هدلاح وش ۰ ردس- كتلها کنوج . ردمژال تمذ . ردطرمش كتلها هکنوج

 هدكتیلهاو هتلها كفلکت هفامعمد شلوا یهاظ یرلقدلوا هدتمهام یربا یرا كتمذ

 فوقومتمذ هلا لقع هک كعد . ردشملوب نایام یرلکدتیا فقوت هتمذ هد هو هلقع مه

 ندراناوح راس هج ولا لک نم یراناسنا لقع زکلاب نیزسقملو ینصو تمذ ًاتاذ .راردهلع

 كنسيوتءم فصو تمد نالوا ترابع ندهناساا تصوصخ نامه کلب ء صدا زی

 نید یرلذاسنا یلاعت لزب قلاخ بانج کنوج . رولوا لصاح زاتتما هلیرابتعا یدوجو

 هلمذو لقع نوجاینیدنارب قرهلوا لع هتسهسدقم تاناما نالوا ترا عند نیما عرشو نيم

 كقوقح قوحر دناع هتیراترضمو هرات ەم راناسنا کردی و . ردشهدوب ےک

 تمصعو تیرح قوقح نوجا هیرش سو هلتهج ویو . روناوا بحاصو لها هنیوجو
 ندهینامسجیاوق هیسهسیالم هیناسناتبصوصخ یک تمذو لتعهکرولوا تباث تیکلامو

 بحاص راناوح نالو یلاخو درج ندلقع هلراکلم نالوا هارون هفطل ماسجا یراع

 ندلمح كلاجو ضرا هلسهسبالم تتصوصخ و رلناسنا هکنوح . رازاهلوا دع تمذ

 .ردراشل وا صاصتخا رانا لوف لدا دهع بجومر یهیلا تاناماییدلیا عاتماو اب

 هتراترضمو تعفنم رار, هلقملوا رناح یلوقر, قحهلوا لعفنمو لعاف هیرشب دارفا هتشيا

 یتیصاخ وتیصوصخ رب كجهدیا تیحالص بسک هلسیدنک هنیوج وو توبن كقوقح مناع
 .ددوشیتمکححورآ كنوب .زاعلوب هدراناوح توفوو تدصوصخ و تدصاخ و ,راودزناح ید

 یصاصتخاوش وشراق هتدوعتمدخ یراقدناو دهعتقرهلوایسهحش زا دهع كراناسنا

 هدنسهلوا ترطف اهد هب رش سوفت هک مادام هدلاح وش ردهبهلا تافاعمو هبناحس تیانعرب



 یسهعو# یمهتلوک اف یوتح د ٤

 ,شعا قیدصت یورو تیادحو كهللا باج كردبا هدهاعم وشراق هرلقلاخ نکیا

 هرزوا قلوا تافاکم قیدصت نوجا كلوب ردراشللا لح یهیهلا تاناما ررحم هجوریو

 . رد راشلدیا فطلت هلا تمذو لقع

 فرش هدهدننام تاقولخو یراتعاو تمق هدیاحس دزن كتمذ هليا لقع هتشيا

 یراکدلسهلوا لئثا هالاکو تاضویف كوبه یونعم و یدام هلسس لقع كراناسنا هکردوب
 كقوقح یهدنراهلع «هدنرلهل هدهلتلها نانلوب یبس كنمذو شلدیا نایب لیصفترب افا

 تصوصخو تحالصوش .یدشعلوا حاضیا یعدیرا؛داوا رادتحالص هیوحوو توت

 یتح زالوا رده یرایدعت وشراق هرکیدکی كدرفرب چیه ندباسنا دارفا هلسهسبالم

 یهدنهل یا تمذ هکردتوش . راردفصتم هلا تدذ هلس نکیا ه"ردام محر راناسنا

 ثراو بسن توب «ریفص هکلصات .رداصریغ هبوجو يهدنهملع بولوا اص هوجو

 كق وقح نالوا بحوم ى رضم بولوا طاص هنبوجو كقوقح دناع هنتعفنم یک تیصوو

 الثم . ردرصاق یتحالصو تلها یهدنحر انا كناسنا هک كيد . ردلکد طاص هنبوحو

 ارجا یرلبش يک عربت ءرخآ یریغص لام ایو ین كلام ییدهلبا ارتشا یسل و كربفص
 کنوح . ردلقتسم هناذپ هلرظن رابتعار, نینچو کتوج . ردلکد رادتحالص هیافاو

 هلتشح قلوا زج كنسهدلاو هدهلرظن رابتعارب .رد یهتهیا لاصفاو درفنم هليا تاح

 هدهللاقتناورقتسمو تباتهلیرارق و نکتسمو نک اس هلینوکس كن-هدلا ونک وخ رد لقتسم ربع

 .رلکم زال قلوارصاقیتماها كنوب هلسهسبالم راغن رابتعا کیا و هدلاحوش .ردلقتنم و لوحتم

 هسرولوا قج هلسیاص لهاهدهنبوج و كقوقح نالوا هدنېلعوشراق تناصقاو زجم وش رک |

 كفوقح کهدنباعر هل کلب بوبلوا هایو هدالولادعب نکل . رولوا شلدیا ردغ اکا

 اک کوب . ردشلوا لقتسم تهج یهزا هکنوج ۰ ردراو یمهقلطم تمذ طاص هننوج و

 قحا . رک مزال قعلوا بجاو هدهنیرزوا كلوب هسیا بجاو "یثهه هنیرزوا غلاب

 الو لها هیادا هلتشح قفل فعض یسهشو لقعهدنًأشنو ترطف یدابم ناسنا
 ءادا قحا نالوا دوصقم تاذلاب ندبوجو هکلب بولوا تاذلاب دوصق» هيا بوجوو

 هقوقح نالوا نکع یبادا ندنسودنک یاجاو كنهبناسنا دارفا قترا هلتهج ینیدلوا
 ندنفیدالواروصتم هدنافهدهدنوونو-هلوب ادا هدنونلوب بوجو هفام عم .ردشلوا صتخ

 یمهلک ٌهطباض كن » ردشلوا رصحتمهقوقح هال و قابجاوكناسنا هدرلهدودو قترا



 ۲۰ ردلقع فیلکت طانم

 لام ناس ءا اکو هتسشيا . ردبجاو ید نالزا نکم یسادا نوعا رس . ردوش
 یسهقف كنسهحوکنو هتنْوم یک یناقق كنسابرقاو ضوع یک ترجاو ینع و تامارضو

 دو دعم ندهپلا قوتح اذکو رلش نالوا ندشسف تارفو مر “هلص هس هضوع وللثم

 بحاصراغص هتشيا .رولوا بجاو هنرزوا راغص هنلام تاقلکت ر رشع ناناون

 ندنلسق ءادالانکم هروک ذه قوقح هکنوح ندنیدلو یتلها هدناجاو بؤلوا تمذ
 صاصفاما . ردلباق یسادا هبانلاب ندیص لام كنصو ندنفرط یص ندنفیدلوا شعلو

Eکن وحب نوا جا لااا یارش  
 یراح تا هدنابوقع کنوج اا یسادا ندنف رط یسلو هدهب و ریغص هب ا

 هلرهشود هلب هنیرزوا یتحو «ستیا فالتا ینلام كربغ یصرب الثم هک تامارغ ؛زالوا

 وب لک قام هتمضع تلح ردع کنوخ بلک مزال نایض ر سلوا ورق
 راضی نرحا دوس توم ج نالوا هیحاو یمارک هاحت رس دات دا و ع

 هردراش یک ی ءردقف تاقهداراتس برو ید یوو
 ردد تغادر هلصر هنش «تزم E یاوووا حاق ادا ن دنا

 درع ناسحاو هطع فرصارز رد لکد هطع رب ف رص طف . ردتفطاع و فطل را ر کنوج

 هک ردد وةفه باقم هکنوح .ردنکد هدتاّوم فرص .یدزلدا ريج هادا یصیدا هسلوا

 هقفا . ردمک هقفن داع هنناذ یدنک هقفن یتیدلوا جاتحم كنبراقا E نانلو ینغ

 یک عابر ردهاشم هضوعو تجاو ندنسملوا سف سابتحا یازج ید هجوز

 سس ینسف نیداق 1 ینیدلوا لباقم هع نمت بولوا قح هسح یعبم هقدالا یعسم

 لباقم م کلصات نء . رولوا شما ضاتعا قرالا هقف ندنجوز نوکیا

 . رولوا تا هرزوا قلوا ضوعر لباق» هس سابتحا هدهجوز هه هسا ض وع

 دعوا هلساردت ک تدمهکر دن وجا یییدلوا هلص .ردهاشم هضوع هک رد هلصرب هقف و هتشيآ

 هلمارلا اذکو . ردساتحا یازجهکنوح ردهباشم هضوع نکل . رولوا طقاس هقف دلا

 بجاوادا هن رزوا هسا مازتلا یهقه جود رار هلک + روص تدم ااه . رولوا مزال

 تمذ بحاص ص هدنسه كيهبجاو داوم نالوا ری وصت و دادءتوش هتشيا . رولوا

 عاوا نالوا نکع یسادا نوجا یص هفوتحروماوو . ردتات تلها ند- :یدلوا

 روما ندا ۳ هدب ل طف 6 ادا ندیص لام هبا .لاب کنوح 2 ردندهق وقح

 قلعت هلام هیفامعمو . زالوا بجاو هدنقح ریفص بولوا هصلاخ تادابع هکردراو هیقوقح



“Yûیسهعوم یبهتلوک اف قوتح »*  

 زالوا بجاو یخد هصااخ تادابع یک ح نانلوب یتاعتم هدب مه وهلام مهو دو ز ندا

 هدنقح یص هراو . رولوا لئصاح هللدص مظعت و هلراتخا تیدوعو تداع کنوح

 لامفا ارز . زالوابحاو یخدهعرمش دودحو هصخ - تابوقع اذک و . ردلکد روصتم

 یتاعت كبادا ردراکرد موز هتاس هدكنهح وش هقام م ردلکد لع E یص

 .رد لصاح هلا لقع هک رد باطخ مهف تردق یسیر .ردمزال یدوح و كيش ییا هدنما

 لاوحاو ترطف یدام راناسنا ۰ ردهلباندب هدو هکردتردق هباطخ لاا لمع هدبرکید

 هتسجهتسح یره ندرانو راز هلکنو . ردروحهم ندتردق یياو هدنراهلوا

 رصاق رلتردقو مدقم ندنارتقا هلاکت ةا رم قحا . ردزتاح یدادعتسا كج هدلسکو ب

 . ردصقایر

 یص غولبلالق . رولوارصاق لمع تردق زکلاپ . ردهیو» هدرلزمریغ ییص مک تن

 ا و یر در و ا ی ووا هدرارم
 ۳ ارا ادا ندنفرط یص یعاسقا ندبللاقوقح كماکحا دارا تبا هلا و

 ررضو حس هسیارونلو ضح عن یخ د ەددبع قوتح . رولوا حد هدهسفو موزا

 .رولوا حسح هلبا یلونذا هسیا راد هد ترضم هلبا تعفنمو حح ریغ هسرونلوو ضحم

 زی ربع ریغص هدهد ء یجت رب نالوار رع هدنسینا لصف نی رج باب كن هد دع ماکحا "هل مکتن

 زەم ریغص هدهدام ینکیاو زالوا حس الصا یسهلوق تافرصت هلسب هسر و نذا یسلو

 هلیب هسلوا ینذاحا و نذا كنسیلو ینافرصت نالوا ض عفا هدنقح یکهیدهو هبه لوق

 هلسهسل وا ینزاحاو نذا كسل و یفرصت نالوا ضحم ررض یک شما هم رو . رد ربتعه

 افوقوم هنتزاجا كنسیلو یدوقع نالوا راد هدو, ررض هليا عشت ًاتاذاما .. زالوا ریتم
 میر تا اود ه دا مگا نالوا رک دھو روطسم ہرا لا ,. .رولوا .دقعنم

 امسالوهلوصا بک بولوا دوجوم دوقو هلوصا ماکحا هح قلعتم هناساساو . ردیتتبم

 مزعهللتسم عوضوم . ریل هدا هدلا تالبصقت هلتتجایم هنباتک كنیوزرب مالسالارخف

 هدصتم نیمأت كرهلیدا دیهع و طسب حورشم هجورب همزال لوصاو ماکحا ندیا قلعت
 تردق نالوا تبان هلسبسرصاق لقع عراش هکرولیروک م هدا هکلذف . رد_ےملروک یفاک
 ینتبم یاطخ هجوتو ادا باوجو هدنیرژوا هرصاق تلها نالوب توب هليا هرصاق

 بوجو هصخش نالوا رصاق یتبلها لوا نیدلوا لصاو هلاک ٌهجرد هکنوح . ردشملق



 1۲۷ ۶ ردلدع فیلکت طانم

 فردق و لقع هلع ا ردعونع هسیاوب ردتبوصو جرح مازلاو فیلکت هلبا ادا

 هتمکح « تابثا ینادا تحس زکلای هصخش نالوا رصاق یتلها هلسهسیالم قلوا رصاق

 كالادتعا تقو هد رش عون دارا هجناک هصخش نالوا لماک یردقو لقع . رولوا قفاوم

 هدرلیراقول هدروعاو مکتنو ندنغیدل وا توافتم یتفکو ردعتم عالطاد فوفو هنتققح

 ناعاو درم لوصاو لئالد نالک مزالو شلرو هفاک تالصفو تاحاصیا زاردو « رود

 كلقع یغولب نالوب لقع لادتعا نامز ًارظن هلاوحا باغا یلاعت عراش بولوا شلدیا

 مهوت ینساق كناصقن غ وللادعبو یدوج و كلاك غوللالقو شا هماقا هنماقم یلادتعا

 تردق نالوا تباتهلیالماک لقع یوابلاهدعب هبلع "ءانس . ردشلا طاقسا ندامتعا هلیرظن

 علام هلهج ور. چیه هیاطخ هج و و ادا بوج و ندنغج هلو توریخد هلماک تسلها هلا هلماک

 طقفویتنیدلوا فیلکت طانم كلقع هليا هطوسم لئالدو تاققحم وش هتشيا . ردشمالاق

 . رولوا نایاعو تبات ینیدللواهماقا كغولب هتماقم کلملاب لقع

 هدنسهتلوک اف قوقح نونفلاراد

 ندنراسردم یسرک هیندم قوقح

 یوعبم یلزکد

 ہی راص

 ار



 یخ رات بتکم

 و

 ىر هن كلة وقم ىلا

 “إد

 نوا اهد « هحرک . رد ( ینیواس ) یسّوم كن ( یخرات بتکم ) هدقوقح

 كن هقوقح تاسسّوم ( ساژوک ) فورعم ی( تسهنام ور ) زسنارف هدیدالبم رصعیجتتل |
 ۲ لک یسیرلوا تا دایتف هود« تفوقح مرا کاکا وف کور
 ندنسامکحالاتبا هرکوص اهد .یدشماهمست ( یسهطلوانوتل | ) كنسيدنک یوا نوختا

 ةفسلفو قوتح ران « قوقح هفسلف : قوقح لع ( ۱۷۵6 - ۱۷3۸ ] ( وهيو )
 كقوقح لع «قوتح غرا هلم.-شوت قراریب| همسق وا هلبرلما یبطت هنالعف ثفوقح

 كنوناق عضاو یرب یهعوضوم نیناوق ( وعو ) هتشاب ندنو . یدشٌما دع کر

 هرزوا قلوا ( ۲2۱0 1ععنو ) یتمکحو ببس كيوناق یکم ( Mens legis ) یمهدارا

 « كنوناق رب و یتیدالوا نانعلاقاطم یسهدارا كنونات عضاو كرءدیا لملحم هرصنع کیا

 ) ratio legis ( هک دعا قفاو هتیرادوتسد ىدا ك ( قحو نسح ) هلا هح رات عیاقو

 ۰ یدشع ولو هدنرکف ینجایهمالوا مان هلع او را ی رصنع

 هخحرا تاباجحا ندفرطر ینسهدارا كيوناق عضاو ( ۱۷:۱۵ ) وشو هکر ولوروک

 دقو دی دم هلی رل دسر یدیا « دوج وم هګدنک ء ك ( قحونسح ) ندفرط رکید

 لکشرب هرلنواو قلو بوبارا یرادسنهرپ وا هلا تاباجماوا یتسهفظو كنواو شمهبا

 . یدشقار, ترابع ندکمرو هدیؤم هوفرو
 «هلبایتلت رب یلمت احد [ ۱۸۹-۱۷۵۵ ] ( وکس هتنوم ) یرصاعم كن ( وهو )

 نوتوب ( Culture ۱210:0016 ) كن ( یلم ثرح ) «یسهصوصخ وهمموم قوقح كتلمیه

 هدنحا هصاخلابو ییانصو تراحم یتحیسهب رو یفالخا « ید كتلم : هلسهرتاس رصانع



 1۲٩۹ یخرات بتکم

 رکید كن هق وقح تاسسومو ینغیدلوا رادهقالع هلبا قارعج طبحو ملقا ینیداشای بوش

 یرکفآییدلک مزال قمالربجاق ندتقدرظن یمهطباروب نالوا هلا تار ومو تاسسوم

 . یدشعا نقلت

 : ردشلدیا هصالخ هدنرومشم فیرمتوش یبهیرظن نوتوب كنوکسهتنوم
 « . ردهرورض تاسانم تعنم نداشا تعط نوناق »

Rapports necessaircs qui derivent de la nature des choses 

 زسمکح كنتاعوضوم نیما قفاوت هیاشاتعیط كننوناق مضاو هلض رمتو ویکسهتنوم

 یکح هم لوا ی رانواقب, شل نوف رط یا دک 6 رے و شمس و یا

 هدنسهرادا تخت كرانوناق جراخ ندنرارثأتو عنص یدنک لصا ریارب هللا ملست

 : ردشمهلیوس هجم ریآ یراق داشای
Les êtres particulièrs intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites, mais 

qu’is en ont aussi qul’ils n'ont pas faites. 

 كدارفا ايو هدنسوزرآ كنوناق عضاو ینعینمكقوقح هجرک یه رظن كنوکهتنوم
 تاسسؤم مومعلالع هدهسیا هدکمتا حرجودر هدنروصرب قیجا یرانهروک هدنسضارت

 .ردهدکم هل وروک هلتحا رص و تسطق هد هجر د بولطم عقوم کید رو هیځ ر اتر صنع هدهفوقح

 هدایز كاو شا قلت مهم كب یتاربئأت كنفارمج طبحو ملفا هصاخحاب ویکهتنوم
 هلا هبخران لئالد ینهدادا دادنتسا قرالوا نامجرت هنسهنابوجتیرح لامآ كنیرصع

 لاتتما ٌهنوع هراتلم نوتوب ینسهسابس تاسسرم هرتکناو شمشلاح هدقتو مده

 : ردشمرتسوک قرالوا

 هبهبملع راکفا رریدک | یب ( یلخشرات لوصا ) هدنققدت كنهقوقح تاس ؤم هتشیا

 رد هک فداصت یردذ طع ی نو ط
 ندنسیادتباأشنم كقوقح و ینکیدتبا م.هلو کشت هلت دوج ومن ونود كلوصاوب قجنآ

 بتکمرب زاملبقیب هلسهیون تایرظنو ریتاسد نالوا کاحو لماش هنتاعش هفاک قرایالشاب
 ییدتیا لصاح هداینال او هرتلکنا كنم مک بالقنا هسنارف نوجا كمررک ینفیدل ینلاح

 . ريلك مزال كمهلكب .- رالمعلا سکع

 [۱۷۳۰-۱۷۹۷] رد (ظ:6) ( هکر وب ) ینلثع رادرس كرالملا سکعوب هدهرتلکنا



 یسهعو# یسهتلوک ان قوقح 4۵ ۰

 ا هدنسوتنلراپ هرتلکنا یشراق هبهیدنء تایراغن نالوا < اح هتالقناهسنارف كيهک رو

 ینیدنالا وقف یراق هتیراهژو رپ یساسانوناق نهشک هدرب هدکیا ك (5:67۵5)ویعار اب مو

 . ردروهشم دیدش ناسل

 یتفح ایم الوا هلیا تایدنع كم اح الصا اوم رک هادم یالکشت كل ودر ( هکرو (

 یاسقا نوتوب » یتسحو رویدیا اعدا ینغیدلوا یلوصح هبرجرب دیدم كتسابس لعو

 .یدروییدبا لوقهدزوا قاوا « زجمم دوجومرب طوبمهنبرکیدکی ههباهطبارر یم ریغ

Selon Burke la société est un être mystérieux dont toutes les parties sont 

unies entre elles par un lien moral invisible. 

 ناو یدنع قوجزا اغاد ٤ تاسوم نالوزو هليا نامز روس 1 رظن هبوکرو

 نیزسقلوا لح اعطا هنسهلخ ادم كنهصخش تاداراو هلقع تاک اح «نایامالوتروقندقلوا

 لماکت كناسسوم هليا تایرظنو راکفا ماطر یدنع .راریاس هل هزود ندنرلکلیدنک ادام

 عضاویرکف كن ( هکروب ) هلع هانب . ردکر ک كما باتتجا ندم لالخا یتسعسط

 هناماکت هسفب كناسسّوم یهنطوو و كا لیزتت هی رغصا دح یتسهفظو كنوناق

 . ردقاار رصحنم ههلازا یار ّوم نالوا عنام

 ۳ بیش ادا و اعا ملارف و, هدنفخ ھا تاسوم كنکوو
 نوتوبو یملع اهد « نیتم اهد طقفو هداینالآ هدنامز ینبع ناه راکفاوب ینیدن | هبهتروا

 زار [ ۱۸۵۶ - ۱۷۹۸ | 1120 وغوه الوا هدزرطر طح یهفوقح تاسسوم

 رشن ندقرط ۵/:۵۵ ( اتخو ) و [ ۱۸۰۱ - ۱۷۷۸ ] ینواس ( 6]۹:۷:20 ) هرکص

 كيتکم طقف شقیا سبسأت تاذ چواوب هتشيا ین ( ینشران بتنکم) . ردشهالشاب هکلدبا
 ( ینیواس ) نەدا هدافا كلباهدنسهرت اد تعطقو تحارص « لوصا ی رابسنهرب یاسا

 ۱ ا ى( کم نا یلدا
 رور هلا هاعمارا * رلأشنم كيهفهوقح تاسسوم لوا كلا ( ینواس )

e و 
 یدرف داحشار لصل نال . ردوا هدقوقح هاه قالخاو ند « هیاه ناسل

 .ردیشر, جراخ ندنسهعادا تردق كدرف یکن ال هدقوقح .ردهلیوا هنقوقح هسلکد

 یدلوم كناسا . راغود قرالوا یمو یروعش یربغ « نکا نا هد قوقح



 رسم

 7۱۳۱ > یخ زا بتخم

 لوصحر « هجهلیوا یدقوقح هسکد یرلءداراو وزرا كرلتلم ايو فداصت لصل

 . ردلکد هداراو وزرا رار ابو فداصت

 immense tout organique gman لکرب ماظعم ى هموم ته یک ناسل هد قوقح

 هندنک كوضعتم لکوب زمکیدید تامو ؛ ردیرثا كتلم .كقلخ نلک مزال قفلوا یقلت یک

 ۱۷۵/۲6۵615( ندنحور ناللو هقساب ن د واهحنهامو هدنفوف كدارفا حورو نالوا صاخ

 . ردشمگود ند ( یعاهحا نادجو ) - هلبا ریبعت یهدزب - تسباف سقلوف

Volge ( ) ( یعاتجا نادجو) ابو كنتيرغک | كدارفا نمدیا لىكشت یتعاج 

 کد تلعد لیست انا 6 ا كن راهمشوش ود SES د ڭىسەفاك

 نادجو ) كدارفا رج هسیاه یقوم ارظن 7)0 كت رخ د تروضع

 صاء هتلم زکلای «یعامجا نادجو ( تسیاغ سقلوف ) . ردوا یقوم ارظن هب ( احا

 ین ) Corporrations ) یرل .هحفانصا ء یک هناع هدنجما كتلم .ردلکد یثرب

ESندن وا ویراسعاهحانا دح و صوصخ هنن رابدنک هددرلتنسه یعاهجا كو وک هد  

 . ردراو ىرلەقوةح تاسسؤم یعی یرلهدعاقو كرا رداص

 لومف هدارفا ینسید ا وا یسأت قدالوا هدنفوف كدارفا ؛دارا لصن ناسل هلا

 یتسیدنت قراغود ند ( یاهجا نادجو ) یک كنواقط هدهق وقح دعاوق هسروییردتبا

 را
 هقشاب نددارفا ( یعایجا نادح و ) نسا تأشن ندنلاح قلوایوط كراناسنا فرص

 نادج و ) هک ردنوحما كنوو ء ردك اعهنرابدنکو راشای رارب هاقلوا هدنقوف كرلن واو

 . ردعاطم راتخا الب ندفرط دارفا یرلما كب ( یعاعجا

 كب ( یعامجا نادجو) یسهفظو كتلود « كيوناق عضاو ارظن هب ( یتنیواس )
 وءاهدو ذفان اهد « هدازآندتفلاخ ولرد یه یاوا ء كما ليه ت یتسهمعادیا وف

 .هدنرزوا دارفا كنعاهج نادجو : ك( تسیاغ سقلوف ) کنوح . ردنرابع ندقملق

 هرونولو هدنلاح ضراعت هلسههدرف تاصارتحا كدرف اسب یک نالوایوردو یضا

 یرگید < یتفص درفاب"لقتسمو قلطم یر : ردراوا یفص ینا لدارفا رود

 یتفص قمالوا یوضعرب ینزجر, كتبمح یفیداوا بوسنم

 .رونولوب عبات هم هح ورو هینابح تارتّوم صاخ هنیدنک صخشیه هلبتفص درفر, لقتسم



 یمهعومگ ی-هتلوک ان قوت ># ۷۲

 هنبیماوا كل ( یعاتجا نادجو ) هلبتفص قلوا یوضع « ینزج كتر, هکویلاح
 ریاسهدیا هضراعم هللا یعامجا نادج وهحورو هاح لماوع گو یدما . ردداقنم

 نوتو ندرابش کیدا وزرا هلتفص یوضعر, كته یسصخش یوزرا كدرفرو

 . ریاسالوا راش هقشاب

 کیدا عضو یتعاطم نالوا یفا كنعاحا نادجو تموکح نوا كبو

 قملبقنارمکح یقوقح ید هلا هعوضوم تاسسؤم دلرهدیا هیوقت هلبا هبجراخ تادیوم
 ةسسومرب کیدتبا دیلوت "ءانب هموزلو كن ( یعاتجا نادجو ) هدتلود ًاتاذ . ردمزال
 . زدهعامجا

 راکفا ءدنفح یأشنم كنهقوقح تاسسو. « كابا هليا ( یواس ) هتشيا
 یسهبرظن ( ۷۵۱1۵۵6150 ) كن ( ینیواس ) . ردلخاد هدلاجا وش "ةفاک ناه یسهساسا
 ۶ ینواس رب ی هملع تاقا نلیدیا !رجا قرالوا هبلعو هل «دقارطا
 ا ق وقح بابرا قوج كب هل روص ىل وق "الی دعلای و ًاماع كن رمتاسد

 .ردشمتا فداصت ءدهراضرتعمو هفلاخم یلتوق كيو قوچ ك,( 02]1:07 ) یک ( غنیرەببا )
 ( Yölker psychologie ) نالحا ۳7 هب متاسد كن 6 ی را کف یاشقامو

 یزمکجهدبا ثح هربا هدزمهلاقمر رکید هدنقح یرلریفح یافقدن یعاهجا جور

 : مهلیوسزوس جاقرب هدرتاد هنلوصا كن رات بتکم كلیدمش هلبا دعو

 < یسکعمر كنسهبرظن یک هدنقح یاشنم كقوقح « یعسط « یلوصا ( ینیواس )

 : ردسهجش رز كلوصا یهیرظن ايو

 صاخ هنیدنک هج هل. وا تلمیه هسیا یزمم فصو « یصوصخ لام كتم مرر لصف راسل

 كتلمرب هقشاب هنیرر بوریدشک هد نامز ییدهید یناسسۇموبو زاح یهقوقح تا.سم
 هطلاررب انداع هدنسارایسیدنک هلا قوقح كتلم رب . ردزجاع ندقعوق یاسسوم كتلمرب

 هص وصحم تەخ شر دنتس هنسضام نون و « 55 هفداتضا تلم ره , ردداو هو صع

 . رمدیا طر هلابقتسا للاخ « هلاح نیضام تلم . ردنحاص
 دا ا طرز یه 6 کیه یسقلت خراب رام ( یسواس)

 كونوس ايو شاپ همشعشو دوعسم هرو Eee رو اوق 3 وا دوم

 «روهب وشودهاب وب ی طق رود دادن هب د « یدروناط ردقم هنامح ر تخم دیو

 دعاوق نوتوپ سسّوم نوکوبو طوب هدبوق تروص هیهفلاس لاسنا نهرضاح نوطب



 EY چ یرات بتکم

 ترابعنددعاوق شماضوا هایدعت یلک یئزج بولبدیا سیسأت ندنفرط دادجا یهیقوقح
 . وب ولوب هلی »و روی وروک

 .نهددنا تک رح ها لالقتسارب هات دو و و هک ع هوا رطا ب ( شو ]

 ییصام « هدنضامیسیدنک هلع ما .رد طو ص هیضام نولو هللا 2 0 «وا

 ر كام یا تلم یو ما ی ی
 درف « رابایو رتسرا هدکلر هلکد وا هسراپایه و رتسیاه ( ی ( هکرد یس« اضعا »

 ندنساضعا كنصر « كتلمر « كن هناعر لصن درفره هقوب لصن لالقتسا نوجما

 هدهج ردوا هد رات نطل هلا هد کے رانا ادو اجا صوصخ هرلنوا هلتفص و و

 كاا نوطبو ردو ات تک ام نوا بک وا
 . رداصعا عیب هرانواو بوسنم هنس ههو

 كرارود نوتوب شمع لوا ندنسیدنک یسخمرات رودره كنلمرب هکردنوجما كنون
 .ردهتثم تقبقح و در لباقرغ هدنرظن كب ( ینیواس ) »و . ردکعد یاشکناو یدک

 یس « ی نالوا یرورضو عقاوصارب كن هيضام نوطعا ردهل ون و هک مادام

 كياتسوم نلک یرتدهوا کنوح . ردلکد ورغود كعا لوف ن یه

 ندران ال واهدنزیرلنوب یلسالوادوجوم 165 6161161005 1120715 هد رصانعقوح ر, هدنجا

 كنو . ردطرش نوجا یسعسط فاشکنا كتله قمرود بوبالقسا كرهدیا قیرفت

 ردق هو رب قرالا ندنرعنم كلبا ۷ یسهفوق تا ود كلب ھه یوعا
 . ردیاهعا ققدت هدنناحفص نوتو یک

 ) Surviveıces ( یراهدیز سپ « هلراهدنز دا هک ردهدهاسو قحا

 .یلسال والباق كما نامەت ینسهف وقح رصانع ىلناح « يتقح كلاح و قمربیآ ندنرکردکی

 لبخر, اهدیرامسنهربوش نالوا راد هلوصاو هقوقح انہ كن ( یر بتکم )

 هنبرکیدکی كرلتام فلت و یقوم كدرف هدنمج «كتکموب كلذک .ردجاتح هتالصفت
 كنهعاهجا تام هاوحوکیکهیرق ءرهش «فونص انام هدنجحا كتلمره ءیرارثأت لباقتم
 .دندرانوب ۰ ردمزال كلدبا حاضیا ید یراکفا نالوا دوجوم هدنقح یرلتضو
 ی-ردم قوقح ع .رات . زکجهدیا ت هجربا

 یملالر



 رے د
 رل وسل رم هر هدنامر برح

 یکه ن «یسلدیا دب عضو هبهیصوصخ لاوما نوجا هیرکسع تاجاتحا هدننامز برح
 هللروص هل «یکیدک ندرلهحفص کناه هدرانامز فاتخم كلاومتسا «ینکیدتیا ثاعساندیاسا

 یفاک كملیب ینغیدلوا ترابع نده یسهقوقح تیهامو ساسا و ینکیدلدیا مسقتو فیرعت

 هکر د لام ولوا ملست هدهسل رو تمیقر, یقوتح « تیمار, یرظن « هتامولمموب . [*  ردلکد

 9 روس هصافاب درر درک هد «تهج.نالوا تا راح العف هدهلتسمو .لصا

 . راسهبارجا و

 : کرد ( »ین ناوطنآ ) روسفو رپ

 عات هئالامعتساءوس ولردیه « یواخر كن هعامجا ۳ نوتوب هءفد قوح»

 E را ها اد رط یجناتن كقح رب هليو نلیدیا قسطت هدنامز ر ییدنوروک

 نساتم هدنهل قح یشداق هنوف دارو یسهللسم قسطت زرط نایدیا فانختسا یتمها

 یتئدم ندراقلراک ادف یفالتو رست لباقا نایالوا مزلا هدنققح و یتا تانمأت هناکی

 [*] «ردیا باستک اینتمظعو مکح نیصر یاسار فوطعم هتناص

 : رلسهلیدبا هصالخ هانروص وش « لئاسم ندبا باجما یتقدن ندرظن هطقو

 ؟ یعریلسهنلوا افتسا دهآ لدب هلاوماو ؟ یلسهدیا قلعت هلاوما یک هل یلوصا دب مضو

 اضتفا كل دبا لاممتسا ندقرط رامک « قحو ؟ رت تفو 4 رالسا ا

 عبات هطورشو دوق یک هل هلماعموب ؟ ردلالوا عقاو ًاباطخ هرامک رللاومتسا : ردیا

 « یدیّوم كرانوسیزک هر ؟ ریلک مزالقلوا ارجاو قسطت هدنتحن لاکشا یناه « قلووط

 نیمأت هلطئاسو یک هل قیطت نح كرانوب ؟ رده یسهقوقح ةجىت «یرتم مکح
 كتلود نیرومام ندیا اغا هفظو ر لعاف هدلاوما لیصحم هلهجوو ؟ ییلسهلوا

mM ۳1قیقد هدماقم ج ردنم هدنسیاص یجنکیا كد سهعوش یبهلوک اف قوقح «  

 دل لک هدهلاقم روک دم: راعنم ۱۷ :هفصص -یوصا دم عضو هلیئروص هیرح فیلاکت] . یدیاشلدبا

EE 

 ۷۷ : هفخ : سنار وق یحنجوانوا - ىلا دلج - Droit de 12 Guerre هب ی ناوطنا 1)



 و و و برک هر هدننامز ترج

 ؟ رد ثم ولوا مضو ماکحا یکه ن « ذاحا رییادت یکهن نوجما یسافلوب هدلامعتسا ءوس
 كراررض یرلقجهلوا راجود ندزوو كالاها ناناوب فلکم هللا هفطور لعفنم هدنوب

 ؟ ردراو تاررقمو تاعوض وه یکه هدن صا یسافالات

 رادو همان یسمهلدبا لامعسا هو تروا ها6 ا تا سا
 لسمشن هدههلوقنم لاوما نوت ناه 0 و اضعب راو برک ر ارد ۰ دووا
 قوح هدیسهلئسم تانمضت یراقجهلوا قحتسم ۳ 1 كرلاديا ادا یقلاکتو یک ییدادیا

 یتسارحا و قسطت تروص كقحو « نوناق عضاو نوجا ینیدنولوب مع ه دل وا هعف د

 لاکشا یکه نو اطعا هصاخشا یکناه كقح و و زاعوط هدنلخاد دوقو دودح قبص كب

 < تکلع نالو دلا لافتشا بیا رها نسن يرو امطق یک فنا ار

 لئاسم یهدالاب هلع ءا . زالوا كلام هنانیمأت ر چه یراق هننایدمت تنیلوئسم
 : هل هقفدن رظن رر در

 اما كمر معما لا وسا

 دزدح ثهلماعم و « ترورض ندا تع و رشم شحب هرللا ومتسا هدننامز برح

 نوجما یراقدلوا یرورض رانوسیزیکهر هک مادام «هلرکید ریست . ردیانبعت هدیزاوج

 . راریلس هئلوا ین ردق یرلفدلوا یرورض قا « راروینواوا زوج

 كل و وک روذعم و : کرب هلند قرلوا ههو هدعاق هلع هات

 ندجناوح « قلوا فورصم هننمطت كجاتحار مرمو ىتقح نوجاقلوا هاراکسومانو

 هدناوز « هتهافس « هماشتحا و تنیز . رلک مزال كمهلدبا تل ا هنلاصحتسا كنسهلضف
 شما اا صعر هجمداس لالا یاسا یو راو طی

 قوقح « یسلدا لا ,متسا گل 5 0 3 pur agrément لصامحا . رارولوا

 . ردلکد زوج لباق ندنرظن هطق برح

 : هروک هب ( ووتسور ) نوف یالاربم ندهدومش نیدرح

 هصااب « ریلی هلوا لمح فلاکت ولردره هنسلاها تکلع نالوا لافشا »

 «ینفک كرکسع «لکد کما كرادت یالوا مزال زکلاپ هدیایوب « هتتعفم ودرا یلوتسم
 طقف . ردراو زاوج هدهفعارواط هنارور, تهافس زار . هلهجو كج هديا همادا ینسهئشن

 «.ردلعا تیاعر نکما امهم هدام لاکشا نکراپاب یو



 یسهعوح یسهنلوک اف قوق> دده ۳

 ندنموزل یسعوروک « یلعیوس » هبیلاها كئودرا یلوتسم ندفرط رکید « ررحوب
 هدز المتساهدیتهافس باسا « لکد یسهیرورض تاحاتحا زکلاپ هلرکسع . ردبا ثح

 . ردقوب كجهید کوب هسیا ندنطلارمش قملاق یلعیوس « یسعا كرادت ندننص كنلاها

 تحارتسا باسا لمف < هغلوا رادهبصا نداد دناذل هلس هدرفس تفو امقاو

 هنیاسح كنيراهقتشاب طقف ۰ ردراو زاوج و ناکما . . . هکمجما بوب یناكي « هفمارآ

 . دل ظ مش یلوا هتاح یدک « لکد

 یهسمک ندا بصغو ذخا نوعا كمروتوک ءرلقازوا یهنع لاوما ینیدلو د
 كنا ا و 9 لحرد «یوتح زاوح ال یرلنوا ءهسربلک مزال كعا دع رح

 « نمهنلسب تمرحر هلضف اهد نوعا لک نالا هلیدصقم

 تز صوصخم هاوسن هدنسهزافم ادوم رایو كنارهوحم یهدنناکد یک ووفق رپ

 .ردقوبهمش هدننیالوافانم هبیرکسع سومانو فرش یسلوتوط مببات «!اومتسا كنساشا

 هفس ليم نیمطآ هسقوب « یت وجا جابتحا نیوهت كلام رب نلیدیا نویسیزیک هر طقف

 «شاوح . ردلکد یالوف « ردقیتیدلوا هدلامو « اعاد یریدق كنکيدلدا ذخا یک وا

 . رشک د هروک هتندمو هتلم « هناکمو هنامز

 هراغبس نویلیم مرا هدنوک هدیاسرهو كرلنال ا هدنرفس ۱۸۷۰ « یرافلؤم زسنارف

 هدرلاعداوب . راردا تیاکش هلا ثحم ندنرلکدتبا لاومتسا ینارش اینابماش قوجر و

 كنبرب یه ندرلهتداح نالوا تیاکش رادم « یریدقت كنیراقدلوا ییقح ردق هبەچردەن
 هجهلضف « ناخد هکریلس هند طتف . ردهتسلاو هنققدن تالاوحاو فورظ ینیدلوا طاح

 تهافسایو جاتحا هدكناينابءاش كلذک . ر.جاتحا رب یک ادغ نوچما رلنالوا یسالتبا

 همالک قح هدایز لا .دنحوب .ریلیدبا نصت هدوک هناامعتسا لع ینه ولوا دع ندنساشا

 : کرید ( هی ) رو-فورپ ندرافلّوم نانلوب كلام
 .ردىلماملاقمو رح ندشر, چسه كج هلس هلوا رادم ا ینسهمدد یاوق « ۹

 < یارشایامماش اتم . زامهنلوا بلط داوم نالوا ند تهافسو تنیز فرص هلباقلاب

 نورقمیلاومتسا هدربدقت ییدلوروک موزل هنسلریو نوجا توق هدا هنحورحم و هتسخ
 نوجا كملبب هلاق یتمهاو تمقر, كنسهدعاق تیاعر ههصوصخ لاوما نکل . ردزاوج

 [*] « ۰ ردراو موزا هققدن یاعرفو دوقو
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 1۱۳۷ &g رلذ وسي رک ەر هدننامز برح ر

 هدنقح ریش کج هلسهلوا جاتح كنسود را لاغشا هرکص ندقدلوا مولعم راتهجوب

 ! لهشبلاح کا لصاح یلاجا ر

 اشسا الب كداوم اص هلاومتسا هلراتعاوی و یضتقم هنجاوح هيوست كنسودرا لاغشا

 قح هلا هدصوصخ و هدننامز برح . ردلباق ريغ ثللا ریدق و كملس ندلوا ینسهفاک

 ساسا یوناق نوسیزک هر كنلود ندیا لانشا قرهلوا هیمومخ هدعاق نوجما ما م

 ۱ . ریلیدبا ذات

 ضم كلوصاو . ردیا قبطت ینماکحا نوناقو نکا هعفد قوح « یلوتس

 ماطر نالو یمولعم هجا كرکسع کهدلا هدنتح نویسیزآهر هلج زا . ردراو یانسح

 اسم هدرو شلدیا فرطرب ماظتنا دعو تاشوشت رووا کو دوجوم دعاوق

 یتئاوف كرام فاتح ندرظن هطقو . زواوا شعلوا نات تنوصم "یماطعا هند

 . ریشالقاب هرب ر, یسهبموم طوطخ كرانوب هبفام عم . ردیا ضرع راقرف ضع هرورضلاب
 ینیدلوا كرتشم هدنس«فاکنامه كرلساسا ضعب «رظنعطق ندقورفداع هناعرفت هک هدنروصوا

 . ردندراساساهرتشم و تاصوصخ یج هاسهد.ا قلعت دارللاومتسا هلهزا .رولیر و

 هجا « هتالو « هتل ود (٩۱2110 ا ارا هدر رب 9 - هایا : ( الوا )

 هسنصهلیدبانیمأت هللا نک اما نالیریدن ولوب هدامآ هما كن هیرکسع تموکح بولوا لا
 4 [ ۲ Cantonnement aol وقو logement هنابا هدندز لاها هل رط نویسیزکهر

 - ردراو قرف هدر کلا هدرا ینکناو و

 هروک هنیرلقرف هرو هفظو «ییدودحم هبسللاب كنيرادقم رکسع كجه ليديا اونا

 هلسان هنابا ۰ هلماعموتهسرولوادعاسمهنمیزوت كرانآ هلک اسمیلاهالی وسهرزوكلدبا هلماعم

 هجا ادع ابو ناکسا ٥٤٤ E هدندزن اع یه قرهلوا ههو« هدعاق . رونل وا دای

 هسالوا یسهقیبطآ تیلباق هدزب كساساوب . رولوا اطعا یشکر هدرفره ندیلاها
 هللا نک اسم كج هل هديا دادعا نوجا رلنوا «یرادقم رک اسع كج هلیدیا اونا .ردک رک

 هلماعموب . رولیروک موزل هنسهلماعم نام وطناق نامزوا«هسیا قوح ردق ید هالا بسانتم

 هل رانواو هدافتسا ندنک اما وردک - نسالوا داتعم لامعت-ا قرهلوا انکسولو -

 ۰ مەديا لفکت ین اصاو تعت كارت مردن الل رق ىلواقم هرل هلک ينجاو ندیخیدل وا ی 19



 عو اک اف قوقح 6 ۸

 هب رکسع تابا هدریدقنوب . ردنرابع ندکمهلبا هماقا ناسنا قوح ردق ینیداوا نکم هنسهفاک

 . را غوا هلطعت رقحمب هبداع طورش ناعم هلبا تاماظن دوج وم نوجا

 < نک اما او یلاها نوتبتقوکیدادیا ارجا هدنلخاد اضق ایو هدحان رب نام وطناق

 یراوآ . زاما انتتسا رب هل نوجا رلساغ . رولوا عبا هنقح نوسیزکهر هللروص نع

 قمالوا عياض یوجر, كنبحاص لام هک هلطرمش وش . ریایدیا صیصخت هرکسع «ریلجآ
 . ردللدیا ذاحا هطاضنا راد نوجا

 طاتحا قفاوم یفقارب هدازا ندنتفلکم هیرکسع ةتابا « یصاخشا ضعب نوناق عضاو

 یرلتعمنیداقو رازقو رالوطنایاشای زکلاب هلرارادهزو « رالوئسم بساحم . ردشهروک

 ۳۰۱ شد ار هجو ییدلدا حاسضیا هدهلوا طقف .. یک

 . ردقو لع هتاعر

 . نمهلیدیا روجهم ندنغانایو ندنسهطوا یکیدتیا لاغشا ًایدع یلاها نامزرب چه
 هدهناخ ینیدنولوا ناکسا « رک . رلس هل ید رو هدردنم توا « ا « قشیا اع

 نیئاوف هدصوصخ وب .رریو لحهنانیمضت هیرکسع هنابا .رداوئسم . درار رض یکچهدیاعاقا

 او لو فتا ضد سام ها تاماظو
 05 وا زاح هل واهدنقح تکلع یراقح هلوا لخاد «یمانقا ابو ودروا

 «هدمر » هدهستارف < رانالا هدنسهیراحم ۱۸۷۰ . رارولوا توس رهظم هدنص وصخ هتابا

 . راروبشاش الاح ینفلؤم زسنارف ضمپ کوب هکیدرارویلمب یا ردقور « ۶ راو هن

 ةدعاق .ردج اتحا رب مهمردق یسهناپا هسزالوا چمهیسهشاعالرکسع - هشاعا : ( ان )
 . رولی دیا تمج | ی ءانتتسا هوسیزبک هر نوحاهشاعا .ربلآ ندنس ودروا یدنک یتسهقف رکسع

 .رولواشمنلسپ یا اهد امو هسرباس هیدیا قافنا هلبقاز رایدنکر کع هکر یلیب هلیدیتح
 ا تارا تسرتوف ناززا هلو ضعب . ردلکد نکم نامز یهو نکل
 نیمه يرد شت یفازرا . ردیا دلو یترورض راد ندنسلاها ر یدنولو یتاوفا

 راو یناکما قلوب یشر, قوج « زا وتوک « یا هلشرط لاومتسا « یادناموق رکسع

 جوک یریمعت هدکلب هنتکلم هسرفار جا یک اسع ننک شیار, ند رایدنک نکی
 . زروممهتسلا كمرتسوک لاثم . رولوا شا قلانفرب كونو

 ثاعمنا ندندورو رخات كن راهلفاق قازرا زکلای «یموزل نوسیزیکهر نوجا هشاعا



 1۳۹ < ران ویسی رک هر هدننامز برح

 هصااب . ریایب هلیروکجابتحا کوب هدهدلاوحا ینیدنولوا اغا ًامظتنم یامدخ هشاعا . زمنا

 لوق:قازرا ر.نوووا هرص ىرلار ا روز رقم دنا قوت یرلتا نوا تكا

 دلرارب یراکدک هس تالوک امو ی رجا یربکدلس هرونوک هدنراریارب ۰ زامهشاط
 دز یدوجو» قازرا كنودروار هقشاب ندنوا . رارولوا روبم هشدعت ندنعلانم

 بيرق یسفلآ هیهرصاح تحت كلذک ۰ ريليديا لسو هيمراجوب هدنوجما كما ديدجتو

 باعشسا كمفوموا نوجما نمأت نسعوو هدتمواقم تدمر نوزوا ی عقومرب

 هتعجا هنوب-یزیک هر عونوب «یغد یموزا قمغیب یزاولو قازرا هلم خاب کج هلبب هديا

 . رریتک هلوصح تیروبج
 هل ر وص نوسیزیکهر هحاطادنع هدعفاوم کیدا لاغشا هدنتک رح یاسآ كودروا

 هلسیئروص دابجا ینیلاها نوجا لوبق هنتسهرفس یرکسع كرك « ادغ نانلوا بلط

 نیمأت هطسا ولاب هلسهناعا تالواق۰ دقعنم هلا هلع تاموکح لکو هوغود ندوغود
 كماعط هروک هنتسهنر هلرکسع كج هاب نادناموف هروک هقتش یر ۰ رلس هنواوا

 رادقم یوزل ندهدغا بولطم هدلحرب . رر دل هبیاها ینکجهدیا تکرار ند رله

 زاوج عیطلاب هنسهمافا كنیرکید هنر ادغرب ندنفیدنولوب لمتحمریغ یسوا دوجوم

 قالراب كب یهداصتقا تسضو . نعوروب یالوف دره لوصا وب اذه مم ۰ ردراو

 لب هدكي هه ريج ترفاسم هتسهرفس كنلاها نایامالو قساق هنکما هراق « نايا وا

 ههل ا هرزوا قاو بواار | هسمزاله یعی « تروص کک . زامات الغاب

 . ردنناوه اد فسا

 قسطت هتتم یدک ی نرگس لسم نا ردیا تعجر هدنسصراق نشد

 هدرضاح برح . ردراو هدرلتلم نالا جوا ندنمشد هليا قارحا یابصفو ارف یدنکو

 هشاعا طئاسو هدنساکل وا نمشد « ودروا نایالاغوق یرلنو نامزوا . یا رو

 . زااب هدزورطر کرا یاقن ع ها املا لو و
 نوسلرک هر ید ناسولم هلو اس هلاوعا ضعن ب تا

 . ردیامامالک | هجراخ ٌهسلا اقلطم هد تاسویلم طقف . ريليديا كرادن هلیئروص
 همروفس وا ًاقفوت هش راه وع ضم) هحیتموکح ه دنس هما ماقا كنودروا هدتقىقح

 هفام عم . ردیا لیزتت ىلخ ینسهلمع تیمها كلاومتسا زرطوب « یعوزل كما تا



 یمهعوج یسهتلوک اف قوقح وچ ۰

 . ردلباق لوت هرانوسیزیکهر عونوب هدنقح ابشا یک ناغرو « یناق قایا « ریشاج

 . ییلیدیا بلط ندنراجت هلرللحم نلیدیا روم هصالاب « رالاومتساوب قم
 مارس كركسع .  تاوداو تالا ولردره قجهیاراب کلرکسع : ( ًاعبار )

 قجهللوب هدرلرب نایک هدرردقت یفیدلوا عنام هنباحصتسا كوب هلضف ندنموزا « یناکرح
 یمهلعاعم نوسیزیکهر هدنقح تاوداو تالآ عونیه قجهلوا هدافتسالباق هجیکل رکسعو

 . لس هلیدبا قییلدت

 هدندب یسلصا بحاص یر ندهنوا < تاوداو تالا نلیدبا لاومتسا هدردقتوب

 ندا د عضو ا هلتروص هسرح فنااکت هسیدیا شلدیا صصخ هذیارب یک

 روت ذم ا . ردنکد روح هکمهلبا لامعتسا هدشیاوا اقلطم یرلنآ « هیرکسع نرومأم

 وا هسکج هل هلوا دىفم هدلوه هنیدنک قرهیاقاب هنملا صتخ هجو کهدیضام كالا

 3۳۱۱ ی را ووقو نالو ورا يترا هدنسم صاخ سراب . یندللوق هدزرط
 ۳۳ رد راس لامستا دک ورا تایوح كردبا لق هلاح رونوم تبا

 . زوییدیا ملست یزاوج كنون ( هی )

 هلصا ندنوک رک « یوسبزیکهد همزلام « تاودا « تالا هروک هنناوف ضعب

 یرردم هبحات هلا طباْح دما مضاو لواب لوا « هسیا رولیدا ارجا نوا تدم ر

 رسا A E a هدن هه اوم

 انوزمع « هعانصلاراد رب هلشاط هرزوا كلدلشیا نوجا ودروا ًارصحنم امدمب ىح
 تكنهل عضوام < هبعاص تاسسوم وب طقف « ریلب هلیدنا دی عضو هدهراهیاحشالاما ايو

 رظن یمهم شوشت یفجهلوا بحوم كن هلاحتساو نون هساا كج هایدبا لامعتسا هدنربغ

 هسزالوا چیهو ودرا او یرظا هیرح یا كنوسیزریک هررب ندلسو « قرهل | هتفد

 . ردیا حرصت ینکج هلیب «هدیا ارجا ندنفرط ینادناموق ودروا لوق

 هجاخایدا هد ی  ندننانسحم كوسلا كرانوسیزکمر - هل طئاسو : (اساخ )

 « هدهالقن هطساووب .ردیسملسب هديا راضحا یهلق طاهو نالوا ناصقن هدنآ هیودروا

 قوس هنیرادودح یامنم كفل روطارپعا یر ( نویژا ) « راللامور . رارای هدهنابقوس
 هلو ی راه رکسع تالش «راثوا . یدراروسدیا دل عضو هرل یار | نوجما كعا



 ٩ ۱ و رلن ویدیزیکهر هدانامز برح

 ارجا هلرلءارا ربغآ نالوا رمعت ۸0۵۵712 یراغنا و نانالبوط هلیتروص نویسیزیکهر

 . ردوب اش تاتهاهاعت القا فور همان اش هددرضاح قوقح تح . یدراردیا

 هنیرزوا سراپ یرلودرا اپوروا نوتب ندیا قاا هنملع یدنک « نویاوبا ىج رپ

 رر موم كتراوخ ییدشتا 1۳ 1 1 جووآ رب نوجا كعا فقوت ید انا < نکدوروب

 . یدبا نوبدم ءرانوسیزیگ هر عووب ینمسق
 ا و و کور e كا هک نشد هله . یرالا و .تسا هللش طلا سو

 طض "هوم هنتعفنم رب راحم كي هلفاتم طئاسو نوت دوج وم هدهقطنمرپ ا لاغشا یت

 هب ره هام . زاملاق مصحتم هب ها رآ « تا « و رک رو ردع وق ولاریتک ؟ یعودنولوا

 كپ هدهریخا تابراح هصاخابو هنیرللیب وترا یوو كوب ءهرایگطاص هريس هدهیرحو
 . رل هديا قلعت هدهرارفودمش ندیا اما تمدخر اتسم

 دک اتو دان نا یماوت كلام کردە موم ماکحا هجولشاب رلثوب
 نایاشهدهصوصخت تروص نیزسکمهیرک هنا لصفتلاهجو لع كنناوقوب . ردءدکلدا

 : مدیا را فاعع هنهاکحا یرفن هناق رسنارفو نالآ نالوا

 ین وق اقم

 هحا « لکدكدارفا ی هببرح فالاکت نوناق یل رات ۱۸۷۳ ناریزح ۱۳ هداننالآ

 نکع یرادن هلنروصر هقشاب قحا كرلنوو روییدیا لمح هتسهدهع كرلاضقو
 یحنچ وا كر وک ذمنوناق فلاکتوب .ر وليا ناسیغج هلوا زتاح یسلدیابلط هدرردقت ینیدلوا

 وق هدلاح یفیدلوا لخاد هدیسهقحال ماسقا « ییباوت (۱) : ردرانود اراش هت هدام
 هو نایالفانوف ايو ناب رلیا (۲) «روخا نوجا یاناوبح درلنا و !وام نوحا هحاسم

 هحانو اضف(۳) «توا نوجا تاناویحدناعهرلنآ و ادغنوجا یبهقحلم ماسقاهلیا دحاسم
 - و کر ههرکدع تموکح كنهرجو هلقت طلاسو دوجوم هدنرزوا یسضارا

 نامل و وود شو لو ایو یماغا كنفاطو اس ءربهر « روتفودنوف « یهارآ

 ن تاماق هلبا لادنصو هتوعمو یدس كرلناملو رهن « یایلم تایکح و ینااشنا

 [*]یعطو هل | یا هرکس تموکح كروک ذ سوفن نانلوب هدهحانو اضق وا نوجما
 اضق و كنينام و یضارا نایدوک موزا هلافشا نوجا هبرح تاجاسیتحا )٤(

 « سست راهاکودرا یلررداحو قحا یر و «رفودتش ا هحانو

 2 ردي دهس رح هصخش فلاکت تهحول ۱۳ 1



 یسهعوگ یسهتلوک اف قرةح 5€ ۷۲

 قیجا(0) «یکرت كنهمزاام قج هیارای نوجمایدس رلناملو رهنو اشنا تاماکحتساو عضاوم

 كن هبرکسعتاباحا )٩( «ناصوتاق و ردوجوم هدنسضاراهحات نوجاهاکودرایلریداحو

 ابو قاعتم هنازبهجم وتاحیلسهلا تامدخ ولردره رکید ینبدایق یرورض "ءانتتسا ینسافیتسا
 [ هلمط رش قلوا نکم کر ادن ایو ملو: هدلحم وا اشاون و صاخشاوب ] اشا یکی اودا را وهیودا

 ۳ ۷ یر وا هاخا هوم رر ادا توها ی گو
 هحیلشاب كرلنوسیزکهر هدنهدام جنشب كننوناق زسنارف یلخرا ۱۸۷۷ زوم نالوا

 ی وب
 هدرارب نالوا لباق نوجما راراوادو رتسا « رناوح و راناسنا « هنابا هدندزت یلاها (۱)

 ةا ها یاشاو صاخشا دوحوم نوجا تامدخ ع و یه طو ص هبودرا «اوأم

 ةشاما اقفوت هتکلع تداع كرکاسعو ناطباض نايديا اوا هدندز یلاها (۲) «هضتقم
 < توا نوحا راراوادو رتسا «<تآ « تاقورم و قاژرا نوجا ودرا (۳)

 یآاودا هبلقن « موشوق ولردره (4) « قاقانای نوجا رک اسع شلدبا ناکسا یو یلریداج

 ابو یک نانلوب هدرللاناق « لوک « قامربا « رهن (۵) « صاخشا قجهناللوق یرلنوب هلبا

 هلتموم و یریمعتو اشنا كنهلصاوم قرط (۷) « رانورفو نمرک د )٩( «هریفص بک اه
 ۳۳ و هتل « تالا « همزلام یضتقم نوعا یمارجا كيهرکسع لاا وارده

 هبهفلت تامدخ كج ابدی ارجا هدودرا هليا راروتکودنوق «راعاس « رازوغالق (۸)

 « تازهجت « تاسولم (۱۰) « یسیوادن هدندزن یلاها كرابهررو هتسخ )٩( « هلمع

 «یماشاو تاودا راو هبودا « هما «هحلسا « هبجارس « یراماط هاکودرا یلریداح

 --. تامدخو اشا ولردیه یکیدتیا مازلتسا كنهبهرکسع عفانم یساطعاو افاو (۱۱)

 یدیدح ردادعتوب هکر ومرتسوک یرلهرقف لتراشا(۱۱)كننوناقرسنارفو()ننوناقنامآ

 هرکصنددادعت یداوم كج هام هنل وا باط الاومتسا ندنلاها « رلنوب . راردلکد نننز 6
 ینوناق زسنارف . راروییربتس بود « ۱ شیارهو یشره راس كجهلروک موزا » و
 یدق 00120106017 ر لوا ندزامالشاب هدادعت یرلش ثج هلس هلی دیا نوبسیزک هر

 : روتسا كاعد « قاوبلا هباع سق و هدهدتنامو روسوق
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 ۱۳ رلنویسبزیکهر هدننامز برح

 راطخاینموزلیسمالوالوج وک كي هن « وب كپ ه كرانوسیزک هر « لودقوقح هدر

 كج هدبا مو رح ندنسهفاک كنيراشبعت طئاسو ینیاها « هبرکسعتموکح : هکهلیوش .ردیا

 كرادنلالهس هدنلباقم غلبم رب یئزج كلذك . ردیاما قوت ندرانومسیزک هر مظع ردق

 ید كراش زستیمها نانلوب طرفمو تبع یملوقوص هلا یلکش نویز هدو نالوا

 كنودرا ء دوصقم ندرانوسیزکهر تیا . ردیاباجما قلو هرزوا زارتحا ندنلاومتسا

 رب قبقح نوجا ودرا یتیمورح هروک هنسلوا تداع ندنمطت یسهبرورض ماوح
 . راردلماع ولوا قسطت هیاشا نیا لیکشت رارطضا

 میم تایفلم لر ممیع تایفططم

 ندیا هیصوت ینسلبای نویسوبرتنوق لدب وسیزکهر «یتسفلا دق هنیر, لامندلاعا
 ینیدلوا ماق هدیر هنع فیاکت هیدقت فلاکت هکرارید رلنوب . ردراو رافلوم قوجرب

 A نت یک كمهمرو نادىم هناشوشت « كمهعا ئاغ تقو قوح هدرردق

 . ردنا نمأت یواش مزاولو قاز را یا هرکع هصاخ اب

 « نمرو ین-۱۱ع۱ سنج كلام نامز کیدلدیا بلط ًانع مزاولوب ندلاها هکنوج

 دوحوم هددیز كلام نا وا بلط ندفرط نمشد «لوصاو , ررو ینسایدا سنج

 كسك یهینا راک ادف بولطم نیزسققاب هنسهضراع تفك یملوا دوجوم هدورمع بوللوا

 ۱ ریل هلبروک حج ص هد نوجا یلاها ندنکج هلبا افتساو بلط هدلکش ر بسانتم اهد هلیآورت

 . ردهدرگفو هی روسفوړپ

 . ردلکد لوق نایاش تاظحالموب طقف

 لاق دا هدلاحوا هسیا قو اد هدلاها ء یث ینیدلوا جاتح كنودروا هقیق اف

 لوقعمیا افتک ا هلاهراب رادقمر هتیرب مزاولو قازرا ییدید دیال یو مزال كنسودرا

 دوقن ییا افتساو لیصح ءداح وا « ردقوب هداروا یش ییدتسیا هک مادام . زالوا راو

 . ردقج هلوا شلدیا انتسا قرهلوا زبسقح هراپ هلع ءانب . ردقجهیامالآ یرانآ هلیا

 هسدولوا نکو زتاج نامز هل نویسیزک هر«هجشولوا مق هنماقم نویسیزک هر هکنوج



 یسهعومت یمهتلوک اف قوقح 8 4 4

 اشا نالوا مزال هکوبلاح . لک مزال یسلیهلیدیا قسطت نامزوا هدكنیدقت فلکت

 . زالوا زئاح یسملا هداب هنیرب كنوا ندنفیدالوا دوجوم

 لهو یمعلا هراپ هنیرب كنآ سیا دوجوم هدلاها ابشا عبات هنویسیزکهر رکا

 فرص هنسهعیام كنهمزال یایشا هداروا هرابو اریز . رونیروک ىل .دناف كب هدالوا

 هرالاومتسا فبنع هتلا « اطعاو ذخا هلا نفرط یاضرو قلرازاب هحتسرس . روللوا

 ینیدالقاص هليا انتعا هجولوا نئمطم یلاها « ردیا نیمطت ینیلاها هلماعموب . ردحج م

 هدیروصررب فصو یرورض كنويسیزک هر «لوصاو هدر . ر.راقح هب هبروا ییاوما

 نوتب كنهبولطم غلام « یفاراکادف ییدتیا رصح هنیرلکلام كرلبش نالوا مزال زکلاب

 . رولوا شا لبمح ًاناس هییلاها مو هلیئروص ییزوت هنفلکم
 ء داوم یفیدلوا جاتح كنسودرا لافشا « اعر هنانسعوب نایالوا راکنا لباق هیفام عم

 ینج هبامالوا یقح هک یا حرط نویسوبیرتنوقلدب هلو يسيزک هر هدرردقت ینیداوا دوجوم ًانع
 یداهرانوب « تقو یفیدلآ اشا ًانع عقاولا . ردهکع وروک یلقح هدوبو هدکلدبا اعدا

 كنویسیزک هرو هنکج هلبدیانبمطتو نیکست كناج بتحا وا «دیاشلدیا بلط نوجما تاجاتحا
 نوجما تدمرب یلاطم كنهدیا لاغشا هلع ءانبو هضج هلوا مداخ هنسهاغ « هلا دوصقم

 E ی
 ندهروصتم تاعیام هعفد را | کالصحسم غلبم هسریلب رب و هراب را هکو لاح

SEفلکت هیدأت ادق هعفدرب یلاها هلهجو ور ردتکع یمواو فرص  

 رب نادناموفرب . رولوا زوج هفلکت هوست اع هعفد یحنکیا هداضعب هرکوص ندکدتبا

 جاتح ءرکوص ندکدتیا افتسا هیدقت فلاکت هدهبکلم تامسق رب یناههو هداضق

 فالود ندقلوب زوجوا اهد هدر رپ هقشاب المو ندهفلتخم باسا « یراش ینیدلوا

 كج هلک هنیرب كن | « كهسردیا ضرف ینکیدتیا عانتما ندکمنا كرادت ندهحان ايو اضق وا
 یقوقح هدنرزوا یلاوما هلراستعاوبو نرو نوسوسرتنوق هنکهتوا هل وا كتامطق رکید

 هجاوح یافتسا هلبا اشا دوجوم ًانع هدهعفدوب « ندللاها ندیا دع شل آ هنمأت تحت

 [*] ۰ ردقوب تانیمأتر, چیه كجهدیا تنایص ینیاها نوجما یسهما ماق

 ]*[ رهم  de droit public international Jliهنیح ۰ دلج یجنجوا 1۳هزاغ 1۲ ۷



 و و رلنویسیزک هر هدننامزقوتح

 یافشسا هدرار یراکدلسهدیا لافشا كنبرب يه ندراتلود براحم هدرضاح برح

 كليدمش ندهعالطتسا طئاسو دعاسم هریدق یرلکلسم یهدنراصوصخ دوقلو ]اوما

 مدتسو راد لوصا ندرر یرلکدربک رانالآ هکم رویدبا نظ هلیوا طقف . زهدقملوت مو رج

 نوتاص هليا هراپ نیشپ ندهصایپ ىراس یضتقم هبودرا هلنروصو بودیا بلط دقن
 ندنوا . رویمروک موزا همتک ینلام یلاها هلع ٌءانب . رادوییدیا حبجرت یقش قلا
 هدنسهرئاد دعاوق هبلومعم هوا هدنراصوصخ فلاکتمیزوتوحرطهلح نیرومأم هقشاپ
 هالو « هعلاطم ون طقف . راروننوط فلکم یعوم «لکد ییرایحاص لاوما عون ضمب

 هت ر نویسیزک هز هدرانامز كوصزکلا .رلب هدا در هلطاشحا دف ندنکیدعادانتسا
 دووم تموم لفرد یل وا

 . زرهدیا دک

 یسردملود هیهومعقوقح

 یملا عربص ا



aی دا صف  

 فااکتو عهد هدانالآ

 و

 یراهباسحهنس ۱۹۱۱ و ۱۹۱۰ هليا قجا قرام نولسم قجح ۱۷۹ یسهنس 4
 هدیراقوب هحښ قفاومو . ردشعات هلا تادراو "هلضف قرام نولم ۲۹۱ ۷

 ناس هديا ثحم عوضوم هداروب بو هلوایسهحیتن رب كناحالصا هاهجو زمکیدتا حاضیا

 رو متو یو3 وم راکریو يسا ) . ردشعا تأشن ند رللماع رکید

 نوناق نانلوا شن هدنقح غارفهدنسهنس ۱۹۰۵ هنس ناریزح۱۵ . ( یدیازآ كننالصاح

 لصاح تادراو "هلضفرب هدنسهجسش یسهملوا تادحا یسکریومق دیازت هجنجوم یماکحا

 ینماکحا ضعب كلر اقوب نوجا یفیدلوا وکر رور, یبصوصخمهنعون كنکریووب .ردشلوا

 [۱] .ریلکءزال كما رک ذ
 حرط هعتع نالوا لصاح هدنسهحشت یصخشییس «هدنغارفیانئا تنضارا کریووب

 « هعفوم تعضو هدلاح یعیدلوا یرماتو لخد كف مصتم کرو و هدلاح وا . روللوا

 مق دیازت . ردکعد رونلآ ندمق دیازت نالوا لصاح هدنسهحش روتقوژنوقو لوادن

 . رونیاو ضورعم هنالکشم قوجر, هلسالود تاریدةتو تانمخح یتسطت كرو

 ردترابعندقرف یهدنسهرآ یرالدب غارف هلبا غرفت زکلای میق دیازت نالوا حبات هبیکریو
 یرارادقم کریو . رينلا هرابتعا رظن فراصم نالیبای عبطلاب

 ۱۰ می هسرولوبعوقز مت دیار ۱۰ هدزو

 .رونل وامض هلضفر.هدزوب نوجشایعرکی هدزوبیه . » »ردت ۱۹۰ د
 0 3 نوجما نوا هدزویه ردق ۰ ۲۹۰ ند ۱۹۰ د

 ۰ ك کریو ۳۰ هدزو نوجا یراقو ند ۲۹۰ د

 ] ۱۹۱۲ dle Ja ۰1۲6۳ ]۱ص  ۳۲۱ f ۰و  2. E 0۰ ۷۷188102۲ص ۳۷۱-۳۷۹ ۰



 1۱:۷ s فلاوتو موسر هداناآ

 هراتعا رظن یعادد تدم كکلم هلیدصقم قلوا عنام هنادبت قیع قص كراتنکلم

 یضارانالیناصهلافنودندقرام ۵۰۰۰ .رونلوا ارجاتالبزتتهدکر وهروک اکواقرهنلآ
 .ردفاعهندکر یو هعورنمریغ یضارا نالیاص هلائفنود ندقرام ۲۷۰,۰۰۰ هلباهعورنم

 نامأتو لاصحتسا هدنفرظ هنس چوا یر تالصاح نوله ۲۰ نالوا لومأم

 نودلم ۱۰,۹٩ تالصاح نوتو ( ارابتعا ندنحران۱۹۱5هنس یناننوناک ۱) ردشمامهلوا
 یهجردو تالصاح هدنفرظ هنس ییا یهرکص ندو طقف . ردشلاف تراع ندقرام

 : ردشعا زواح هدایژ كب

۲۰,۸۳ ۲ 

۱۵,۳۲ ۳ 

۰,۰ ۷۱۹ 

 كنکریو ًآرابتعا ندنخشرات ۱٩۱۳ هنسنآ .زح ۱ یصقانكنالصاح هدنشراا 4
 ..ردکج لارو تاحاضتاب راد کو ہد اا ۰ ردشک یاب ندا رو عفد

 یدرول وداع یسللاهدزوب كناللصاح قالك د تالصاح هلم اب هنسهنب زخ قل روطاربها
 .یدناداع هراهدل ییدلود ناک كنضاراقرق هدزو قاتم ونوا هدزو هیهدحتم لود

 هدزوب نالوبعوقو هنجرخ عارف هنسهنزخ قاروطارپعا هقشب ندنالصاح کیو

 یسک رومقدیاز هجنبج وم فوناق ۱۹۰۵ مقاولاق مضوب . یدرویللویدناع ید تامضزوب
 . ردشم هل وااغلا هرکص ندننضو كنکریو یی و نکریلکمزالیعم ردق هحننلوا لاحدا

 كل هرکص تدم زا اعر هالصا- لصف نالوع وذو هدن را ۱۹۱۱ ۱ ۲
 یرلبا ندنسهع رآ هدایز كيكتلود تاحاتحا هدو .شعلوا ارجا ینالیدعت یر و عساو

 هدنسهنس ۱۹۱۳۲ هدنسهحش لاوحا ییدربتک هدوجو ةساسكنهللانب تسضو .ردش

 نیس لاوحا وب . ردشلدیا سح یعوزل یسهیوقت كنامتود هلیدییزت كنههرکسع و
 یسهرااهد .ردشعا دلوت یلام جایتحار هلضف ردق دالود نو.اهم زو نوجا هفاعتم

 هحمالو شال وا ضرع یسهحال یناقسنت اغودو ودرا هنساحم غاتسعااد (۱۹۱۳) هنس

 قرام نولم ۱۸٩ یونس قرهلوا یئادو قرام رابلمر قرهلوا قلهعفدر هحنجوم

 )٩[ . یدروسدا باحما یمهلری و تاصم مخ

 ۱٤ ؟؟ ۰ ص ۱۹۱۲ لر ۱۹۱۳ یمهیلام نناوق قاروظارهعا . فول غ ۲



 یمهعون* یس.داوآ افقوقح < ۸ ۱

 هرزوایلوا قل وش راق Ny كن ه۶ اد فراصم ص وصح هنس هب هد رکسع عا

 هنشاپ ہرن هنر کوو یسل ص وس# هب وریسا هلا نوناق یلحم رات ۱۵۱۲ هنس زوع ۱

 ۲۱ ] ۰ ردشفلوا عضو مسد رر قرام ۵

 هالر وصوب Liebesgabe تالاب ju نالا نوعا تالاصحتسانا.عا ز واح ین هنعم ر داقم

 قلدوطا ری | هدنسهچش یسهلرب دلاق كانمسر هلال مسا تراعند ۱,۰6۵ .رونل و شلدیا ول

 49 . یدشعا لوعام تالصاح ها صف هدنسهحرد قرام نولسم 6-۳۰ ۰ یمهلام ٌهرا دا

 یسارجا تالبزت نوله ۱۱۲ هحنجوم زوناف ینع نوجا و ریسا ندا لکش لیدبت

 فقالت ناللصاح ناصق و ۰ ردشعا صفات هددسا وا بطلاب تالصاح نک دعا باحا

 رکش 00 ۱۹۱6 هنس ناسد ۱ هحنجوم رارف نانلوا ذاحنا هوا نوحا كما

 اقا قیاسلااک کرو کسا نکردیا باجما یلیزت هقرام ۱۰ یسکریو كالهتسا
 یسادیا ماود هلع كمو تر سا هدرا ۱۹۱۹ ےس لوا نیرشت ۱ و شلدبا

 Allgemeine یاو فرصت و ا یو هدنفرط تدم و < ردشعا رف

besitzssteuerفرصتو تکلمو یدریلکمز ال یسهملوا رظنف ر هند را رق وب هسرونآوا عضو  

 کلم .یدبا سرم یلدا فلکتردق هرات ۱۹۵۳ هنس ناس ۳+ تاہم یسکریو

 تارک اذم نالوعووو هدعاتشخار هلسس اتم یالب دعت کرو ین وا یتهام فرصتو

 ۰ ر دشمقح هندسه هاب |

 تمحایمهطااسو هداعلاقوف هرز وا یلوا قل وشراق هناصصخ رابلبم رز كل هعفد رب هک

 ندنادراو هداعلاقوف دوج وم هدیلام ع Es هداعلاقوفو . ردشما باحا كما

 هداملاقوف هرزواقلوا ص وصخ هب هعف د رب ندهبامرمس بو هلوا تدراىع ندضارقتسا یني

 . ردیا لیکشت ددح رار هدهلام :رادا هدوب هکردترابع ندنسهملوا لیصحت کرور

 یح و فود هنتساکر و فرصت و تک یو۶ ناللوا باط یربتده وا هلروصو

 هعاعجا تساس هدنیلکت لوصا یبهقاس باسا كناحالصا ۱٩۱۳ ۰ ردشلن | هوطخ

 هلتدش هل راکریو السا یرافنسص ماوع كقاخ : ردشلوا تراع ندنقسطت كنساسا

 مد ع وطقم بو «ادبا وفل منو یسن هدنەدابو غربنتوو « اره واب « هدايا لونج (۱])

 صوص «ءیانص كجوكو غي هفب ۷ ۱/۲ هنشاپ هرتدل 7 موس ریتالنرنت صوص# هعارز هلا

 . ردشلاق ترابع ندنینهف ه زكا تالیزنت



 ۱٩ فیلاکتو موسر هداینالآ

 هلراکریو قوج ردق ینیدلوا کک ید كنلاها فونص نيكنز ندنغيدنلوا قسضق

 یرکسعو ناناوا حرط هدنهنس ۱۹۱۳ « هکردهلروصوب ردشملتهتسیا قمل وط فلکم

 صوصخ هناا لاح هافر هلبسکر و هیامرس قاهعفدرپ نالوا فورعم هلا کریو

 ورا یرفصا دحر نوا تقم نما . رده مکح ی فر اف
 یراقو ندفرام ۱۰,۰۰۰ و (۱] رادا را نالوا یراقو ندقرام ۵۰۰۰ نایدیا نابعت

 : ردشملوا نییعت ینا هجورپ یرلهجرد کریو .ردشل وط فلک« هلا کریو راهامرمم
 و۱۵ ردو 6۰,۰۰۰ لد ۱۰,۰۰۰ 3

 ه,۳۵ / نوعا یاروک قرام ا 7و ندنوا
 و۵ 4 1 « ۱۰۰۰ 1

I » » Wee, , 

 و۸۵ « « 0۰۰,۰ « 0

NL 2 9 ۱ » 2 

E » »۳ , ".  

E2 2 » 0,۰,۰ » 

 ۱,۵ 4 رهام مس نالوا یراقو ندنو

  (bردهلل ر وص یعع راهجرد ص وصخ هسک ۸ 7 و دارا 2

 كرهلیرلبا هدنروصرب دیازتم راهجرد هرکص ندنوا ا 72 ردق هقرام ۰

 ۸ 2 نالوا یمطعا رح راقح ردو هب ۷ ر کرو ردق هف رام ۱۰۰,

 [۲| . ردص وصحم هدارا نالوا یراقو ندقرام ۰

 یسهبامرمس هکردعا سهاظت هدهلکن وش یرظن هل هعاعجا تساس یهدنوناقوب

 یحاص قجوج چوا هدبووا نود ندقرام ۱۰,۰۰۰ یداریا دوخایو ۰۰۰

 تالبزتت شب هدزوی نوجا قجوجربیه یکهرکص ندجوا یسهجرد کریو ءرانالوا

 . ردشدا لير هقرام ۱۰۰۰ یسهحرد دارا هدر دقت ینیدنل و هیامرس مبا هکر و ۲۱]

 ندقرام ۰ قحا ین او هن امر هسرولوا ردت ۰ ۰۰۰ ند ۰ دارا (۲)

 9۰م قجنا یسک رو هامرس نوجما دارا یغاشا ند ۰۰۰ . تل ۲ نوجما یمیراقو

 ۰ رالشاب ندقرام



 یسهعومم یسهتاوک اف قوقح ۰

 ناست تالیزت نوجا رارهسع هقشب ندنالبزتتو نالا نوجا راقجوح . ردشملبا
 تهرلجح هدبولوا نود ندق رام ۰ یداریاو ۲۰۰و۰۰۰ یمههامرس : رد -هلوا

 نوجا یقحوح و سه یکم ندح وا هرانال و ج وح چوا سنا اشا یهیرکسع

 . یلسای تالیّرنت نوا .دزو

 طیسق واو تدم هنس قحم وا نوجا یدهیدات راک ریو نانلوا نیست هلتر وصوب

 راقت تات سا لام هللسالود هبرح لاوحا هدنس هنس ٩٩۹۱٩ [۱] ۰ ردشع وا نیت

 : EIS رلهر ناثوا نعت هدهسوتوناق هال کلا هدارو نوجا ییدعلوا رمشل

 قرام نواف ۸ ۱۹

۱۹۱۵ #۷ »« » 

 . ردشع ولوا لاصحتسا تالصاح قرام ۸۲۰۰۰ هدنسهنس ۳

 ندیا قیضت فرصت هقشب ندنسک ریو فرصتوب ندیا بيقعت صوصخ دصتمرب
 . ردشهلوا نات قرهلوا قلوشداق هفراصم یاد راکریووب . ردراو راک ریو رکید

 صوصح هتکلم یک تو بت : ی رو فرصت هلراتعا ساسا - 3

 ۲۳ ۰ ۱ دد طظ دیر نمم كتف کلم لکد هتکلم تالاب ا
 روا صوصع هم کارا کلا هدا هاشم هب. دیاز صوصخ هیضارا اساسا

 رظا یساروش ندنراظن هلعق یتسایس رو . روبنوط علا هب کریو ینیکل» ع و سه

 ندنسک رو مق دیاژ رب یصوصخم هبهیامرممو ر اک یسکریوتکلم هکردلهللا هراتعا

 یددوجوم اساسا یسکریومق دیازت هدتنکامهدهداحا لود هکنوچ .ردلکد یشرب هقشپ
 هقدرظن كنهيداصتقا تلباق ىنعي هدنروص قفاوم لا ندنرظن هطق ىتساس یرو

 . [۲] یدروبلاوا قیبطت هلتروص قلا
 ادس کف رز هدف یتهام كنكور و ییو نالوا یر هرزوا قلوا هعساوالب

 . رلکمزال كنا فطع رظنر, هننالنکشت نوجا كا

 دیازآوب طقف .رددباع هتنکلم دیازت ر نالوا هدايزندقرام ۱۰,۰۰۰ یسک ریوتکلم

 ۱۹۱۰ طابش ۱۰ طیسقت یجنکیا هرکص هنص ر ندریدقنو نیم طیسقت یجنرم [۱]
 . ریلیدیا هندات هدنرات ۱۹۱۰ طامش ۱۵ طر سةل یجنجواو

 “۹ ص a 3 ۰ فولرغ (۲)



 و۱ و فیلاکتو موسر هداینا ۲

 هدنفرظ هنس واو یلهعا قلعت هتکلمر نالوا هدنتمیق یراقوب ندقرام ۲۰,۰۰۰ًاساسا
 3 روش وا فیرعت ی آ هج و رهدنسهبج وم باسا كن وناق تکلم دیازت : ردل هک عوق و

 ٩ یدیاز كتکلم هل رط هبهو ثاربم )۱(
 ( راهبمارکا ) یدیازت كتکلم هلیرافداصت علاط یکوبو نوی-الوکهس ۲
 ( هراسو تالیوح و ماہسا ینابم « یضارا ) یدیازآ كلاوما مق ۲

 AO نالوا لصاح ندرادا را نلیریدسا 1127 هلسروص همرترآ )ئ

 < ثارم ) هبهیام رس زکلای یسکر و کلم هلهحو SNS ندەرةف ید رد

 . ردیا قاعت ید هداربا ًامسق لکد (هزاسو روقوتنوف ههارز |

 : ردناهجور یراجرد یر و

 یو۷۵ ۶ كدیازت هسرولوا ردق هقرام ۵۰,۰۰۰ دیازت

 » ۰ « « 2 ۱۰و 2

 » ٩۰۵ « « « ۳۰ هو ۰ «

 9 « ص « ۰و «

 9 ۵ « 0 « او هوم «

 2 ۰ 0 « » یراقوب ندو «

 هدزوب راهجرد رکذلافلاس هسردیا زواج یقرام ٠۰٠۰۰۰۰ هیامرسس عبا هبکریو
 ۱۰ رب هدزو نالوا تامءض كوبون كلا . ریایدیا ارجا تامض ردق هر هدزو ند ۰و

 نونا صوص ره ندهفرعت کیا . [۲) ردصوصم هراهامرس یراقو ندنواو نولسم

 ندقرام ۲۰۰۰ نایلوا عبات هبکریو .راقج هنادیم یرادقم كنكربو ناکمزال یلصجم
 هدعاتسه رهظم هليا ماکحاوب . زهلا تامض ندهیامرس نالوا ردق هقرام ۰

 . رروبلوا لئات هزاتما یا اهد رارادهیام رس كجوك نالوا

 ۱۰۰,۰۰۰ یسهامرس بولوا كلام هدایز نددالوا چوا . یزابتما دالوا - ۱

 شب هدزوب نوجما دالوا رره کهرکص ندجوا رانالوا یسهامرس ه.دایز ندقرام
 . روئلوا ارحا تالبزنت

 . رویناوب عبات یغد رلتیکلم نالوا مبا هنسیکریو تاریم هنسیکریو تیکلم [۱)
 ۲۵ هدام نوع لغرا ۱٩۱۳ لار زح [۲]



ê ۵ ۳یسهعوگ یمهتلوک اف قوقح  

 تیرهظم هاربم هدبولوا ترابع ندقرام ۵۰,۰۰۰ ثارم : یزاتماثاربم -- ۲

 نوجما سایرم نالوا نود ند: شاي ۲۱ هسرولوا نود ندنشاب ۲۱ ثراو هدننامز

 . روم وا ارجا تالیزتل شب هدزو

 ۳۳ یلدا هدا تلئررو منسرهو حرطرب هدهنس چواره یسکریو تیکلم
 كل هیام رس ی ر و و ا ضع هراتعارظن هطق کا SERE کرو

 e ندنف رط هدحتم لود « روتوط عبا ه کریو هدر وه لاکشا فلت یردیازآ

 ىتىھام اف ررکم هاب را تعا لک هل ج ییدن وا حرط یراک رب رو هيام رسو دارا

 قوجر, هسریلیدیا اغا یسکریو مق دیازت نالوا یعرم ردق هبیدمشو « رولوا راح
 دارا لح را ۱۰۱۱ طاش ۶٤ یالود ندسسو . روئلوا دع 9 E هدلا وحا

 ًارابتعا ندنخرات ۱٩۱۲ زوم ۱ هدنهجش یسماقا كنسنکر یو تیکلم یسکریو مق

 2 5 و کار نالواد ے ندنفرط ۱] فوم ندقفرط رکید .ردشندا وفل

 : : رکجهدنا ضرع هتفد رظن یهدصم تاظحالم وش ندا حاضیا یتلهام هلن هفلاکت

 هدلاح ییدتا نیمات هک یادراو كوو لا قلر زطارپعا ردق هبیدمش »

 یرروو ندنرظن ۀطقاوب « رویلوط عبا هبیریو یخد رانابلوا كلپتسم هليا کریووب
 . ردنا افا یتمدخ هنزاوم یشراق هنیرلکر یو هطساولاب

 لام ندنکیدلکمزال یکلوا عضو هقسطت مقوم هدنحگ راب ۷ قحا یریوو

 . نمهلوا نامرد هعلاطمرپ چه كليدمش هدنفح یسهحش

 كل هنس جوا هلهج و , ییدن وا حاضیا هدیراق و یسک رو تک 2 رو ثا ربم

 as قرووب .روللوا لیصحم ندرلئاربم ندیاتباصا هنفلکم هدنفرظ یادم نام

 ید هرائارم ندا تباصا یال ود ندت رص لکد هراتاربم ندا تاصا هس الود

 یعسط كي یسهلذیا لآ هتسمیمز یارو تکلع دیازت ید كارتا م .»ردف وطعم

 هراتعا رظن یتکلم یدنک ترور دک روا تاره,ودقهبیدمش هکنوح . ردشلروک
 کرو رل هه نالوعوتو نکیاتابحرب هدنسک رو ثاربم یسا ادعام ندنو .یدشمهّملا

 . [۷)ردشلدالاک |صقاونوب هلیایسک رو تیکلم دیازت یکی .یدشمهماینوط فلکمهلیا

 2 2 0 ۵ ص [۱]

 تادراو داع هفاروطاربع | رلکرب  صوصم ههثرو نالوا هایسیالود تیرص بسن (۲)

 . ردشادا لاخدا هتئایم



 مس

 1۵۳ و فلاکتو موسر هدانال |

 یسوکر ی وثاربع نالوا دوجوم اساسا هللا نوناق لح رات ۱۹۱۳ زوم ۳ ادعامندنوب
 هدزو هلبا یوناق ۱۹۰۹ هکهبوش . ردشهوا عضو ماکحا یلتدش اهد قرهنلوا لیدعت

 ۸-6 هدزو یرادالواشادراق هجرد یحنجواو ینکیا نرو کریو هدنهچرد € -

 قازوا ) هئرو نالتوطفلکم هلا کریو نواندزو هوا .ردشل وط فلکم لا یربو

 و . ردشلنوط تفلکم ۱۲ هدزو هدنسهحبش تالیدعت یی رنا ابرقاو ایرقآ
 .ردشعل زا غالبا هزوت وا هدزو قرهلوا یماغعا دح هدنرافنص نفلکم کریو هليا تامض

 هداننالآ و دن هح یسهمشا رب تو ی تکلع دیار هلا یسرو تاربم

 ساقلباق ًاعطق هننکریوتاریم یهدرالح راس هکددشلوا ادیب فیلکت لوصا رر هوا

 . هوا

 راحت ) .ردشمهعا راشقنا زونه یرهلواكلهنس جات یهدنقحیوناق تاریم لدعم

 . ردشل وا مولعم ( ۱۹۱۵ ترام ۳۱ قحا

 قرهلوا قرام نوبلیم
0۵:۷۸ ۱۹۱۱-۲۳ £0,091 ۹ 

۵۵,۰۳  ۱۹۱۲-۳ ۵۰,۳ ۰ 

6۸:۸۱ ۱۱۳-۶ o۷۸ ^ ۱ 

 هدنسهحرد جلد 6 ثاثرب هدنسهس ٧۹۰٩ الوا یرلهصح كتهدحتم لود

 . ردشلدبا لیزتت هر هدشب مرکصندنون نکیا شلدا نت هدزوآ یلوا

 ثارموتکلم هلسسالود هعاد فراصم ییدتا مازلتسا كننوناق افنودو ودرا کی

 نوجا قمریدلود یننجا هلعءانب .ردشلروک یناکربغ هلس هدهحمال یهدبالوا یر رو

 مولعم یماسا كيالبدمت یی و . ردشلوا لص ییروبع كع تسجاح لک رو یک
 مورح ندهیامرسو « قعوط فلکم هلرلت ریو تکو یراسی لها هلهجو ییدلوا

 صوصخ هتیاحا لاح ءافر هلراکرو یی «لعءاب . ردتراع ندکما هام یرلنالوا

 . ردشُما باجما كلاوشود یدییزت او ممسوت كنیراک ریو لوادت

 ی راکت کرک .: رده وا فوطتم هتموسو اف س هوا 9 و
 یسهلراقج هلوادت عقوم ینادنس هصح ردق هبیدمش . ردشملییاب راقرف ضعب هدنسهرا

 هناسور هدنسهحش تالیدعت کی ءدلاح ینندلووط عات ا چوا هدزوب هدننامز



 یس ههو ید هتل وک اف قوقح 3 1€

 ةيامرس « هلتروصوب . ردشلدا مض قم رب هدزوب ربارب هلبساغلا كنموسر افع ص وصخ
 1 ردشل وط عبا هموسر قجم ترد هدزو راهامرس نالوا دز هرخالاو « هنادتا

 شلاق فاعم ندموسر هدقل روطاربعا یالود ندهیداصتقاو هسایس باسا ردق هبیدمش

 یجواهدزوب كنهمضنم ُهيامرمسوهنادتاهیامرس هنراتک رشتدناموق ممقنم همایسا نالوا

 موسروب نوجا راک رش و ندا لاغتشا هلمتاص ملآ یخاراو حرط کرو هدننسل

 ندنفرط هل یالود ندهعامجا باسا ننفرط رکد « ردشقلوا غالبا هشب هدزوب

 قم کیا هدزوب زکلای رلتکرش نلیدیالیکشت نوجنا یساشنا نک اسم صوصخ هننرلیدنک
 . ردشملینوط فلکم هلیا ممر

 ترا یداع الثم . ردشلدا عضو ممد ید نوا ی دل رلتک بش 5

 ۵ رد وط حیا هموسر هدنتسل یهو 7 كيهامرمس هدن راتک 2 تیدناموقو

 زکلایندنغیدلوا عضو هقببطتعقوم هدنح رات ۱۹۱۳ لوانیرمشت ٩ یعوسر افت صوصخم
 ۶۱,۹ یسهنس ۱۹۱4 تالصاح وب هدنسهحمال نوناق .ردشملسهلبدا هدلا جات قلبا ىلا

 . ردشهلوا نام هرزوا قلوا قرام نولم ,٥٥ نوجا یمهنس ۱۹۱۰ و

 هلا نواق اے رات ۳ زوم ۳ ادعام ندعسوتو دسر كموسد نالوا دوج وم

 یراهحل و هطروفس ردقهب یدمش .ردشهل وا ح رط مدد یکی یندهنیرلهحلو هطر وغىس

 رک یدحوت كموسر و طف . ید وط عا هموسر ندفرط هدعتم لود زکلا

 .یدندننااحما ییفانملدا رفانالواهطر رب -كلرکو یرلهینامم وق هطیر وغس ك رکو قل روطاربعا
 ید هدنه وسر یرلدغاک نو وا هدنګ رات ۱۷۷۸ ¢ هحیل وی و كح هدنح ران ۱۸43۹ مکه تن

 هعوسد ربغآ اهد هلبا نوناق یکی رانالوا هطیرونس هفامعم . یدشلوا عقاو لاح ینع
 لماش هرلهطرونس عونه هرزوا قلوا اتسم یرلهطیر وذیس قیرح . راشلاق ضورعم

 هطیروغس هوا . ردنراع ندنوش تالیدعت مهم كا نایدیا لوق هدنوناق یی وب نالوا
 هطړر وغیس هت ره یدمش هدلاح ییدنلآ مسدد قل هعفد تر زکلا هروک هزادقم نالوا

 : ردشلدیا نییعت ینآ هجورپ راتبسن . رولیدیا لیصحت مسر رب نیعم ریارب هلیلدب
 ےراب هدزو ندننالدب هطروفس نوجا یرلهطروفس تابح

 نوا هدزون « « هجاحز تورس

 ر, هدزو هلا رای هدزو د » تالق زکدو هرق



 هو ¥& تللاکتو موسر هداب الا

 قرام رب یه رالام لوقنم قر هوا قیر هب با هبدلوقنم ریغو لوقنمهدن رهطروفسقرح
 .ددشماینوط فاکم هلیاموسر ۰,۰۵  رللام لوقنم ربغو ۰,۱۵ ےب نوجا یناروسکو

 نیستءهرزوا قلوا قرام ۳۰۰۰ یدودح تفاعم ندکریو هدرا هطیر وغس ردق هن یه

 یدصقم یس هام كرلهسمرک د ودح ی راهیام مسهدایز كا ندنف رطنوناق عضاو هلتر وصوب و شملوا

 هلام تلوئسم ءاضق كنعاونا هطیروغس وکر ) نانلوا رکذ هدیراقو دوا بقعت

 کج هلکمزال یسالوط عبات هبابسا نلیروس یرلیا هدنرهطیر رغس ولوطو تاناوحو
 قحربغ كساخشا ناکمزال یسهللوط فلکم زا لا ندفرطر, ممروب . ضهنلوا راکنا

 .ردکعد ین وطعبات «یکریو قدهلوا تاق کیا هدایز ندتکلم بابرا كوبوب هدنروص

 كح وآ و «هعامجا تساس یل وط عبا هبکر و تاسهطرر وغس تابح یالود ندنوو

 كغلر وطاربعا راک روو ندفرط رکید . نمهیروک قفاوم ندنرظن طاقت یتسارس رابتعا

 هدهدحتم لود یک یفیدلواریاغم هه.ءامجا تساس هکنوج رام هلوی رب هدن ران وناق هطب ر وفس

 یا مکه تن :روبلاوب یفانم یخدهنساسا كنسیکر و داريا نانلوا قیطت
 فاعم ندنسک رو داریا یتالدب هطیر وغس هيد صقم بیغرتو قیوشت هبهطیروفس ینیلاها

 یر وهللروصوب هکنوج .نمهلروکق فاوم کریووب یخدندنرظن ٌةطقنیلام لع .راروینوط
 ندتفدرظنیساسا هبلمح تالباق كانفلکم ینالدپ هطیروفیس .دنمحمو رردق كنربساسا

 . روبلاق رود

 ی-هنس۹۹۱۵ و ۱2:۹ نوح یسهنس ۱٩۱ عیسهفاص تالصاح یمسرافم هطب ووغس
 تي یسهلدبا هدلا ةققح كنالصاحوب .ردشملوا نیمخن قرهلواقرام نولم۲ ,«نوجا

 .ردشم ر وتالصاح نولم ۷,۷ زکلاب هدنلوا فصن كنهنس ید کنوح . ردنل همش

 رادهیامرمس هدننالیدعت کرو نالوغوقو قرهلوا هعفد یجنحوا هدنسهنس ۳

 هلصف هدنسهاس یر رو لواد « ی ر و تکلم «,قررد یرکسع كس اک

 ینع هدفیلاکت و موسر 9 هقشب هدنامز ینمع لباقم هنسهل وط علا هب کرو هدنروص

 ندنرظن طاق یعایجا تعایس هده یلامه یسهملوا فتح كفلاکت راب نوجا رافنص

 نمأت ینبولطم جت الام ینوناف اغ كج یلخمرات ۱٩۰۹ ۰. نمهیروک قح
 هدحرا ۱۹۱ نوحما ييدتا لاکشا یلوادت رسدق نالوا بولطمو ییدعا

 ترام یوسرغارف نرو تالصاح قوج ادعام ندنوب دا باجحما یسهلدیا وغل
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  ۷هدنشرا ۱۹۱۹ هنس لوا نیرشت ا لباقم کوب . ردشعا ررقف ییدعت هدنشرا

 هدنوناق یلخحشرات ۱۹۱۲ هنس ناریزح ۱6 ا راد هنناحود یعوسر وترمسا نلیدیا قللعت

 ردشعلوا قلعت قرهلوا هعفد یحندرد ینالیدعت یعوسر رکش نانلوا رکذ .

 ندنرظن طاقت یلامویرا كفلکتلوصا هداینانآ ردق هننامزبرح نالعا هلتر وصوت
 یلدا رک ذ یخدتادراو ماطر رکید راح ینتبهام کریو هدهسروناوب شلدیا حاضبا

 . ردا باحا

 ندراجرخ یلدع . رولوا ثحم عوضوم رلجرخ ندع ایو یرادا هدایز لا هداروب

 یرلج رخ یرلهمکح وتالوسنوت هباهکح ص وصخ هغاروطاراودوج ومهدفسبال زکلاپ

 . ردهدنسهباثم چھ ىس-ەىأام تىما كروب . رددناع هنسهنب زخ یار وطاربعا

 ۳ تا رکاب راسر لافو یاهسرس ید وص نا « هدایت ءو
 یمهموم تادراو نالوا لصاح ندموسر . ردتسها رااح یعوسر یلانق للو رهزاقو

 یسهجدوب ۱۹۱۳ ۰ رولوالصاحندنمو-ر لانقیرب هدشلو ندنراج رخ هتاپ یوا هدشب

 ءرامسر یرادا ۱۸,۸ : ردشعلوا نم تالصاح نودم ۲۰ نوجما موسر هدنسهحال

 (۱) . راج رخ یلدع ۳
 نانل وا لصح هدصوصخو .ردشر, شاک یهصوصخ تسهام یرلجرخ قتستاتسیا

 قحا جرحو N > نم هلوا دودعم ندک ریو هلعءاتو لکد جرخ داد دح غلام

 . ردف وطعم هنیدص ما هئاصحا تام ولعم یتقحو قوئوم هدنقح هجراخ تراجم

 عبطلاب یسهجرد كجرخ . رونلا هلبتروص كعا قاصلا لوبرپ هنسهقرو راخا ممروب

 : ردت ا جور تالصاح . ردنود كب

 نوجا لام یلژالابما مارغ ولک ۵.۰ ره قرام ٠,٠٥

 نوجا لام رسژالابما 2 NOS ها ©

DS ASنوح رالام هبراطنف _  

 نوجا ناوح یرید شب ه » هر
R. Zimmermann ۲۱ [هدننامز برحنالعاهدنسهنس ۱۹۱ 1. ۱۷۰  UTیفل روطاربع |  

 ٦۷ ۲۰ ص ۱۹۱۲ لار . یرلهرادا یلام كنهدحتم لود هلا

 . روبرو یھام کرو کو ۷/۹۰ ۰0 ص1 نام مع ) رهنغا و فلودآ [۲]



 oV sx فیلاکتو موسر هماینالآ

 یح رب قرهرآ نالا یراجرخ قیتستاتسبا هدتنسا یدازت كن هبج راخ تراحم

 11۳ نکیا تدابع ندقرام نویلیم ےرای ( نوناق یلحرا ۱۸۷۹ هنس روک ۷۰ )۳س

 و ملا هن وملسم ۳۱

 هدنناذدح مسروم هلیدابتعا ساسا . ردراک ذن نایاش هصاخاب ید یسکریو طوتقناب

 هرهقناب ناراقبج طوتقناب زکلای لکد هسکیه وب کن وج ردلکد راح ینتیهام کریو

 كنارادهصح زکلاپ هلبراتعاهحش و روئلوا لیزتت ندیفاص متم عیطعلاب روب .ردص وصخ

 جابتحا هناحاضیا یهدینآ ن ا یسهملشالک | كمسروب . ردیا صقانت یتع هصح

 تراع ندنادراو یک یسهمیا كارتشا كنسهنیزخ قلروطاربعا هنعتع كقاسحار .ردراو

 ادعام ندک ارتشا همت ةصح طقف . نعهلوا تح عوضوم هداروب هلع ءانبو ردتفکرب

 انوناققجآ مس .روییدبا لیصحت تادداو ضعب هلیما یسیکریو طوتقناب هشربا هنیزخ
 هرتلکنا [۱] . رولوا لیصح هدریدقت ینیدنلوا جارخا طوتقناب هلتضف ندرادقم ناعم

 وصخ طوتقناب هداسنالا هدلاح ینیدلوا طورشم یجارخا طوتفابهدرارادقم نیعمو تبا

 .ردطو مشمیمهنلوب قاوشراق رهدحوا نوجما قناسحار .ردیراح یماسا تبا ریغهدنص

 قلدوشداق ًانع یرب هدجوا كننایا یراطوت قناسحار نائلوب هدلوادن عقوم ینعی
 فاعمندمسر قناسحار اقشاب ندنرادقم طوتقناب ییالوشراقو (۷) « 9۵: » . ردناهعلو

 هدنوناق قاسحشار يلح رات ۵ ۰ ردنوذأم هجارخا طوتقناب رادقمرب هرزوا قلوا

 قرهلوا دسزت شاو شاو طونفاب فاعم :دمسر هلا تالیدعت فلت نالوعوقو

 . رد تل وا غالبا ا 6۵۰ هدنسهنس ۱۹۰۵ نکیا نول ۲۵۰ هدنسهتس ۷۹

 ۷۵۰ كنيرادقم طوقاب فاعم ندمسر « هدننیام هرود قایا جوایه هللا لیدعت وص

 [۳] . ردشلر و زاوج هنغالبا ردق هقرام نوىلىم

 « ارواب : ردراو رلهقناب وس نوذأم هنمراقج طوتقتاب هداینالآ هقشاپ ندقاسحمار (۱)

 . یرلهقناب یمسر كنب تموکح نەدابو « غربنتروو « اوسقاس

EE 1تر (۲ ( لکد نرتلا زکلاپ ) یاکوکسم نان دوحوم .دهماق (۱ یوم  

 .تاکوکسینجا دوخایو نوتل هچاوک (: یرلطوقناب كنم رل هقناب ط وقناب نالآ رکید (۳ یالبو#

(r)هدعاس هلیسپب الود یجامتحا هراب هداءااق ون نالوا لصاح هدنن ام رلهرود 9 ه دین زن ول  

 ۰ ردش# وا



 یسهعومت یمهنلوک اف قوقح د ۸

 دادقم .رولو عبات همسر طونقناب هسردیا زواج یرارادتم رک ذلا فلاس قناسحار
 . رلیر و مسد شب هدزو یونس نوجا راط ون اب نان واجارخا قرهلوا هلصف ندنعم

 .[۱] ددا لدمت هروک هنفاشکنا هجرد كنهداصتقا تابح یالصاح یمسد طوتااب
 ینیدلوا بولوا عبات همسر كنهقناب روکذ مندن روال, قنابسار ندیاراشتنا هتفهیه
 ی-هحدو كغلر وطاربعا .رل هلن الک | ييدرو مسد هب هج رده هدر ده ینیدل وا عیانو

 هلتسن هنک ارتشا هصح نالوا (۲) هنسهفاص تاعتع كنهقاب یادراو كمسروب نوجما

 هدنسهنس ۱۹۱ 6۲,۵ هدنسهتس ۱۹۰۰ ینادراو یمسر طوتقاب :ردهدهچردرپ زرستسها

 ردوا ترابع ندق رام نولم ۵

 یدمش . زدولوا شا بقعت ردقبرح نالعا ینفلکت لوصا نالآ هلتروصوب
 7 نا ا تا تطع یر اب کا قلرا
 رافن فطعرب هنتلکت لوصا تا نوتو هدلاح یتیدلوا لخاد یعوسر و

 . ریلکمزال كما مالک عاحدا هناعلاطم نانلوا درس هدنکوص كنهلاقم ىج رب هسروتلوا

 جات زماقفدن یهدنقح فلکت راب کیدتیا سکشت كنموسر كورعوک كتلم ہداروا
 داوم صوصخم هقلخ هلمالیدعت لوص كنموسر كوعوک : ردشاوا رجنم ههبنا

 قحا ندنرظنهطقف هلام تساس همور نالوا لمح هطعاولاب هیرزوا هک السا

 یسکر یو لوادنرب دوخایو داریاو تکلم لباقم هللخ نالوا ثاریاهنساسا «فلکت تالباق
 . یلسهلقاب هاب رظن قح هدریدق ینیدلوا سمسا هزاومرب هلئروص تا حرط

 تاقفد نالوعوقو هدنقح موسر ادعام ندکو ص وک ه.رلهلاقم EG ندیوا

 یر ندنرلهس ۱۹۱۳ ۰ ۱۹۰۹ ۹ ها همدان : ردشلوا رحم هبهحیش وش

 هدهفاتحم لاکشا یمعوسر لوادن لتامم اکو « روتنولوب دوحوم یسا رو تکلمرپ قبقح

 . یدبآ دوجوم یربتدیدم نوزوا

 : هکریلشالکا هسرونلوا قیفدن ندنرظن هله تادراو زکلا فلاکتو موسر

 ند ۸۸,۹ هد ۱۹۰۲ هلن ه--همهوم تادراو كتلود نا عاح فلاکتو موسر

 ینع رس تادراو كنود : ردشما لرتت هب ۷ هدزو هد ۳ نکیآ تراىع

 مهم كب لدبنوب نوجما نیفلکم . ردشملوا غلاب ۰ ۲۵6 4 ند ۱۱,۱ هدنفرظ تدم
 E ندزوک یر یرآ فلاکت هلا ییوسر هلو سموک . رد اخ یاتسح

 هلتسن هي هم ومع تادراو ینالصاح یعوسر كوصوک : ردیا یهاظت هدایز اهد تانسحم وب
 .ردیادیز ینسهحرد ضأاف هقناب هسرولوا لساحجابتحاهنجارخا طو ةناب قوجعبات همسر [۱]

 . ردشلدبا مغ قرام نویلیم ۶۹ مت اصح هدنسهحدو ]۲[ ۱٩۱۰
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 ند۳۵,۰ 7 یالصاح فلاکتک ولاح .ردشمسود « ۳۰,۵ ند4۹,۹ 6 هدنفرظ تدمو

 حاصیا هدهوا .ردهدنادهیسهععاعمجا تىما كفاشکنا تر وصوب . ردشمقح ه ۸

 نانلواقیبطتقرهبلا هراتعا رظن ینسهیفیلکت تاباق كدارفا هیرادتعاتاربثأت هلهج و ینیدنلوا

 هبفیلکتتلباق (ندنرظن 42 هنیزخ تادراو) هدلاح ینیداوالزتت راجود یسکر و سار
 . ردشلوا رغآ اهد كوب یعومع هدفیلک 7 لوصا فلاکت نان وا قسطت و هاا

 ےسقت هب ه صز چوا قرهلوا یعوسر تکلمو لوادن « كالهسا یادراو فلاکت

 لاح هافر كن هز ییا رکید هسان ماوع قرهلوا هحیلشاب كنموسر كالېتسا قرەنلوا

 ینیدلت وطعبات «رلکوب ربغآ اهد كنباحسا لاح هافر هسریلا هرابتعا رظن یيدتاقلعت هتباخا
 ند ۳,4 هلتسن هبهبموم تادرا و یناللصاح یعوسر لالپتسا :هکهیوش .راقح هنادم

 .ردشلوا لب ۱296 7 لند ۲:۱ A یعوسر تکلیو لوادد شمشود ه ۳,۷

 یفاشکنا تروص كنيراتساس یریوو هلومموک هدابنالآ هک رولشالک | ءدلاحوا
 . ردشعا فاتکنا هداروص دعاسم كي ندنرظن هطقن هنیزخ

 كيهند زخ زکلا رر نلیسا درس هدراقو هکر دلم هغ ونوا یتساروش هفام عه

 . روبهِا هدافا انعمر, چبه ندنرظن هطق نیفلکم هکو لاح ررتسوک ینعفانم

 یتفلکم هجرد كدرفربره مدال ا کرکمزال كمرتک هرطاخ نوش هدارو
 موسر نالوا حرط ندنفرط قلروطاربعا زکلای هرزوا كما اديب مات رکفرب هدنقح

 هع-اولاب نالوا کاح هدقلروطاربا هکنوج زا تیافک قلا هراتعارظن ینیلاکتو
 هب یدمش . ردراو هدراکر و هطسا والب نالوا اح هه ددحتم لود ادعام ندرلکر و

 هدارو نوجا ییدعل را ثحم چه ندملاکت و موسر نالوا دوجوم هدحتم لود ردق

 . زروییدیا رظنفرص ندکشانیمت و حاضیا یتفلکم ٌهجرد یبقح كنيدرف نالآ ریه
 ثح عوضوم فیلاکت و مرسر نالوا لیصحت ندنفرط قار وطارپما کلا تاک

 . روبنولوا بقعت یسخحشرات فاشکنا فاکوب ناتلوا لیمحت هدرف رییهو .روللوا

 ۰۱۸۸۳ ۰۱۸۷۲ كنفلاکت یناروطاریعا نالا هدلودج ید ا هلدصتمو

 هحاشاب [۱) یهفاصربغ تالصاح صوصح هراس ۳ ۵ ۲ ۳

 هبهجرد * یدرف ریه كنک رور, یهو كهز ریه قرهللوا قیرف هب«ز ترد

 ۰ ردشلرتهوک ینیدتوط فاکم ردق

 هلیئروص كتا قق یبهیفاص تالصاح قجنا فیلکت راب یکیدتیا لیکشت كنیکریو [۱]
 ۰ ریل 4قیح هنادیم
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 یسهعومب یسهتلوک اف قوقح > ۳

 یی نانلوا لوق هدنحرات ۱۱۳ کرملکمزال قلا هتقد رظن یتساروسش هدارو

 نابرتسوک هدماقرا كوب یتیقح . ردشم««هدیا زارا یتسهبلام تاربتأت زونه راکریو

 [۱] ۰ ددهلضف كب ندهجرد

 5:0تفلکم هنشاب سوفا هدنسهنس ۱۸۷۲ ؟ راقىج رلهحشه ندلودج یهدیراقو

 .ردشلوا غلاب هلم ترد ناه ینعی هقرام ۱۷,۵۲ هدنسهنس ۱۹۱۳ نکیا ترابع ندقرام
 دیازتربمیرس هرکص ندندهوب قحا یدشمهلوا غلاب هلیب هلثم کیا دیازتر دق هنسهنس ۳

 لخاد كوب ییدتیا لسحب كنموسد كورهوک هدماقرا یهدیراقو . ردشلوعوقو

 و دور صوصخ .یکش  نوتون < وترییسا « زوط « اریپ زکلای . ردلکد

 . روبنولوب لخاد هماقراوب ندنغیدلوا باسح راز, هليا هک السا موسر یلخاد

 ۳ هجور هوم تشفلکم لا هراتعا رظن كوب ييدتسا لمح كنموسر هلو ص وک

 . ردیا یهاظت

 قرهلوا قرام هنشاب سوفت

۱۹۱۳ ۰۳ ۳۸۳ ۲ 

 ۱۷,۲ ۰ ۹ ۷۰۷ ۸۵ ۹۹ راکریو

 ۸:۷ ۸.۰ ۸:۰۹ ۳۰۹ ۲:۰۸ یئوتر هلو ص وک

 1,111751۹ 6,1 A, VE اک

 نالوا لاصحتسا هدیراقوب هاسهوالع تکو ییدسا لب كنموسر لوصوک
 . ردشلوا غلاب هلثم ترد هنب هنشاب سوف ههو تفلکم ردش«هعا لدس را هحش

 © ۱۹۱۳ ند ۱۸۷۲ قحا یدیازت هدنسهجرد لثم ترد كنکو راکریو
 قلا هرانتعا رظن یار نالوا لصاح هدنسهموم تورو هدنلاح ءافر كتلم ردق

 قمشقلاق هحاضیا هدایز اهد هداروب یهلئسموب هفامعم . رلیبهلروک حم هلئروص

 . زکجهدیا انتکا هلروس جاقرب زکلاب ۰ ردهدنج راخ كزددص

 ۰ ردشم*عا ران ا زونه همقبتسآ اتسٍا| تامولعم کی ]1[



 ۱:۳ فیلاکتو موسر هداینالآ

 هدزوا قلوا قرام رابابم ۷ ینسیلم دارا یهدنحرات ۱۸۷۲ كناسورپ رالومش

 كهسر دیا ضرف هدهجرد یننع ید ییدارا كنهدحتم لود رکید [۱] . ردشعا نم

 نوجا یحرا ۱۱۳ 2رهفله . رولوا لاب هرایلم ۱۲ یسیلم دارا كناسنال ا نوتوب

 كنکو کړیو هدلاحوا [۲] رویدیا نیم هرزوا قلوا رایلبم ۰ یتسلم دارا نالآ

 یسقبتح دیازآ كکوب .ردکعد شنا دیازآ لثم چوا لم داربا لباقمهنیدبازت للثم ترد

 تموم هل هسنل وا هپیشهدنقح ییاصاو تح كاقرا .ردهدهجرد رب دودحم كي "ةسل

 ِ زا لد هحش هل هاب راتعا

 ققدنندنش اهد یتسهلئسم ینیدلوا عبات هفیلاکتو موسر ردق هبهجرده گدرف ر ره

 هراء صز فلت ینلاکتوموسر هلهجویبدلروک هدلودج نایرتسوک هديراقو نوجا كما
 مهم كا كنهصح نديا تباصا هنشاب سوقن .دقرظ هنس ۳۰ یحرب . ریلکمزال قهرییآ

 هدنس هنس ۱۹۰۳ ٩٥,٩ ےب هدنسهنس ۱۸۷۲ : یدرومدیا قلعت هتموسر كالمسا یمسق

 نالوا ارجا هدرانامز كوص یصقانت كماقراو ۷۱,۳ ب هدنسهنس ۱۹۱۳ ۸۷,۵ 7

 لوادت : ردشعا لاقتنا هنناګا لاح هافر كوب هلئلروصوت .ربلک یرثیا ندەلام تاحالصا

 . ردشلوا غلاب ۰ ۲۷,۵ ب هنشاب سوفا یعوسد تیکلمو
 .نمهلیدهزوک راقرف یکوبهدنسهرا سان ماوع هلساحا لاح ءافرنوجحما یعوسرماشتحا

 « هیریونت (ردفاعم ندمسد فنص یجتدرد زنکلای) تاب صو صخ .رالوب کوج
 ندموسدلوادت رامدآ ھام رس لیاقماکو ردا هداتید تنهام یهود 1

 . روینولو عبات قوج زا یخد هنءوسر هطیروغبس نالوا دودعم
 لاحءافر هدنفرظ هنس قرف كوص ردق هنره ءروییدیا نعت رلتهجوش قرەلوا هج

 ندنرظن ُهطقف یعاهجا .دهلام تساس ناناوا بقعت هدنقح یلاها زمسهیامرس هلباحا

 هفعراح هزوک هدرلنامز لوص هصاایو كنافرت وو ییدلک هلوصح قرت راثآ ضمب
 هنیاضتا لاحءافر ندفلاکتو موسد نالوا ماب هقرام رابلم ۱,۲ هدهسیا داکشا ینیدالشاب

 كوصو .روبنهلک و هبیلاحا مومعلاب۲۷,۸ a یی قرام ۳۳۳ زکلای همح ندبا تباصا
 هرکنو نونوت «زوط «وتریبساءاریب زکلایكقرام نوبایم ۷۹۵ یمی یمسق لو و لا كفلبم

 ۱۳۹ هفیح مسق یجنکیا یرلساسا یی. داصتقا [۱]
 ٩٩ هفیحص ۱۹۱۳ یار ۱۸۸۸-۱۹۱۳ یدلم هافر كنانالآ (۲)



 ی.هعومم یسهتلوک اف قوتح > ۶6

 لصاح ندجناوح نالوا یرورض ًامسقو یوم ینب ندهک الهتسا موسر صوصخ
 قرتم [سوکعم یتحو هدراتروص فلت هترزوا لاها فونص كنفلکمو و یتیداوا

 ه لاهافونص فلت كفللاکت هسرلا هراتعا رظن [۱] ییدتا رثأت یارجا هدنروصرپ
 . راپراج هژوکهدایز اهد تاواسم مدع نالوا دوشم هدنمیزوتو ماسقنا

 ارجا هنیرزوا یلاها فونص كنموسر كوم وک هلهجو ییدلرتسوت هدهلوا کوب
 تاواسم دع ندا تدش بسک هدایز اهد هدرانامز كوصو نر و ید حا

 . ردبا مامضنا یغد

 «غای هداس < رلهوبم « یرلهوم بونج « لورتب « هوهف « نوو « تایوبح زکلاب

 لو ص وک صوصخ هیهطروع « ریذپ « هبرشو هیمنغ تاناویح « چر « یعایمرت « تا
 دارم رانوب [۱] ۰ ردنا لکشق ی ۷,۸ هدزو كننالصاح كو موك نوتوب . یعوسر

 لامعتسا ندنفرط یلاها فونص هلا نیکنز « قف انتتسساالب هکردهک الهتساو هیادغ
 E تفلکم هلهح و یتیدل وا حاصیا نوعا هک النسا موسر ید هدارو . رول وا

 علا هموسر هدایز اهد رافنص زسهبامرس ین ردنا ریثات یارجا هدیروصر بسانته
 رولا

 نلکمزال اوا قت هدهلام تساسو نیناوف هدیرایا هداسانآ ندناحاضیا و

 « یدیار كلود تالاعف » هلب هسلوا یعومع برح . راقح هیادم اکا یدنک هاغ

 موسر . یدقجهلوا دیدشتو دست اقلطم فیلاکت راب هل ال ود لیا نلیر وک هدنلوب

 ۳۱ سر او ا روا تاعا ات هزاومر یتراق تارات كندک المسا
 .یدقج هلوا لصاح ی رو رض یدک یرلیا اهد هدنراکری و تکلم هطساو الب نالوا

Ulتکلمو دارا ید هدهدحتم لودو ینیدلوا ترابع ندءدحتملود ینلر وطاربعا  

 هفامعه . یدقجهلوا چوک كپ كمتک یرلیا هدصوصخوب هلتهح ینیدلوب یراکریو

 هفلروطارپعا قرهلوا نده جوب . یدکجهلیهنلوب رللوب هقشب نوجا لوصو هدصقم
 كيابرفا قازوا قرهلوا هنتعفنم كيهتيزخو ییعسوودسزت كنسرلک روا تنارو صوصخ

 یم وسر تان ضو <« مث دیازت «لواد یک یدیدع كق وقح تياصو «یتمورح ندناربم

 «یلقهنلکش راصحنا كنهک البتسا موسر ضعب یک وت رببساو نوتوت . ردلهمربتک هرطاخ

 ۰ رد هلن | هلام تاتاصحا تةيقح ول )۱3



 11۰ KK فیلاکتو موسر دا ےناآ

 ندهمیالیمحت كویر, كوبوب هسان مادع هلراهطساو یک یحرط مسد یکی صوصخ هبارشو
 ًامسقونلکمز ال یحرط لوا ندهبراع . یدقجهلوا نکم كما ادب تادراو عبانم یکی

 ندهصوصخ بابسا یسهمهملوا حرط ردق هبیدمش كنءهدیدح موسر وب نانلوا حرط

 هقرف هليا یتسایس كتموكح لیاتم «هبعانجا تسایس یسهجیلشاب كياساوب . ریلک یرلیا
 برح .ددنرابع ندفالتخا دوجوم هدنسهرا یتساس كنالوعبم سلح ندیام ور ینعفانم
 اهد ېک كنوبو كلئاسموب هلبسیالود یلامجابتحا هداعلاقوف کیدربتک هدوجو كنموم

 ردق هبیدمش . ردکجهدیا باجما ییطتو قیقدت كنادداو عبانمو موسد کی قوجرب
 قبقح هدهشلوعوقو هللام تاحالصا قوج ر كوبوب كجوك هدنفلروطاربعا انامل ا
 ددرتم هليا تاحالصا كحوک ردکج اس هلبر وک هرکص نده راح قحا هلام تاحالصا كون وب
 قلوشراقنوجما هلامتاحاتحا ندیا دیازت هدنروص هداعلاقوفهلا رییادت مرا < تآارجا

 ترابع ندنکر ادت كي هماام طئاسو زکلا باغ قحهنلوا بقعت هدیرابا . ردقحهمهلل وب

 ید یسهعلوا تیاعر ید كنيراساسا هعاتجا تساس یکی هدهلام تاحالصا بو هلوا

 نالوا قرتم كي اساسا هدهعاجا تساس نوجا نبمأت یهاغ وب ردکجمدا باجا
 بوی هما تیافک یسهمیا سسأت هنزاوم هدننیب یراساسا هبعانجاتساس هلبا هنیزخ عفانم

 یراساسا كنهعانجا تلادع هدنیزوآو مىسق كفنلاکت راب یخد كنا وعم سلحم

 كلام زکلای كيهراحم . ردکجهدبا باحا یسهعا قیدصتو لوف هدنروصر یوق اهد
 برام كنعاهجا نادجو راهلداحم یلخاد ییدربتک هلوصح یخد هداینالا لکد هدهراس

 هدنسهوستو لح كنهلام لئاسمو ینکیدتیا فاشکنا هدنروص یتوق اهد هلسیالود

 . ردیا تابناو هارا ینفجهلوا دوهشم ینارثأت كفاشکناو یخد

 روتقود یسردم ىلام لع یوا سرفم قاب لع : یچرتم

 هدر ف ہوتا نر
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  ۱۹ E E 0قا : ٩

 نیافس رکید فرط كنهراجم نافس ]٩[ بوسنمهنیرب ندرامصاخ هدیرح نامز

 هعوضوم قوقح یلدا هرداصمو طض « یرحو فقوت ندنف رط [۲] یسهیرح

 رب هدنراسک تراجت روک ذم یشراق هناششت یهدلووب پولوا لماعتمو زاح ارظن هلود
 لوا ندننودح كنموع برح یسهلئس یدوحوم مدعو تیدوجوم كتقح تمواقم

 [۳] یدیا شندیا هشقانم هال زارح هد قوقح یا.اع هلس

 یراق هتسهب را ناق ااو هب رحم تراجت نمشدو یدادتشا كنم و برح

 كالام هنقح تمواقح هبهنیاممو فیقوتهدیرح ماکنه كنب وليك تراب وسام هرلتام فرطیب [۰]
 یحنح وا شا كنسهمانناس هد رحم قوقح هردن ول «یاسا» یک ینیدلوا ملسم یربندهوا یراقدالوا

 . ردشولوا دساد "ةحارص هدهلیسهدام

 تراجم نلیدباغارفا هناکشی افس برح هدنسهرادلوصا یني « رلروزاوورق نواعم » [۲]

 لافس هلیح و کج هل دنا حاضیا هد ۰ ردود ند هر رح نافس عیطلاب هد و هد یا

 . ردشلوا و هلئسم ناریدنایوا ندیکی ین قمواقم قح كنه ران

 قح هدنسهفیصیجنت ۱۰: كنندلح یج ۸ ككنسهتوقوم "هلاسر لود قوقح هجالآ هلجزا [۳]
 قح هدنسهنیگیج ۳۷۸ كدلجنیع هلیسهلاقم دل ( ماهب وا » ندا «عاطم ناب هدنهل كتمواتم

 ۱۹۱ هدرلهل ةمو . ریلی هلدبا هتیاقم یرلهلاقم دل ( لەر ) ندا راکفا درس هنبلعكتمواق»

 .ردشلدیا دادعت و رک ذ یرلمهم فا داراب ۱ نالوا شا راشتا هدنقحهلئسو ردق هنر یمهنس



 یسهعو یسهنلوک اف قوقح 3€ ۸

 دلو وب هب هلئسم و « ی ارتشا هدساقم عسا و هارلودس رز وط ها را رحبلا تحت هلادح نالحا

 هه دم یراکدتا تو ریس هد وص ا ریز . ردشمر و هبلعفو هلاح تسها رب

 < رارحبلاتحت نالوا قثاف كي هلیدابتعا توق یشراق هنساجت یفس نمد رب ینناه
 تراحم دنا یرلفقدقح هایرد حلس هرزوا كعا لامعتسا ی راررحم و فوول يح

 .رارولوا شمرک هتحضو رب یکلهت هسللاب ا ملا یحرتت ر یا تانک

 هدنلخاد هعونم ٌهقطنم نیم هلسهماتنایب نالا یلخشرات ۱۹۱۷ هنس طاش ۱ اعقاو

 ةقطنم دوخاپ هقولبا رو دم هکنوج . ردشلازآ لبخمولا یبهلعف تها كنهلثسم وب

 هلصوصخ و هنسهس رخ قاف نال آ هلتموم < 5۵66 ۱12 یمهماساس هعونع

 تغ ین اما نوعا یرتکرح یهدنیلع یمهرحم تراک نشد « هرارحلاتم

 قالا هدنلخاد هعونع ٌهقطنم هحنجوم همانناب ی دوس رو مگ داتسا رب هق شا اف

 دوجوم قح ر. هلیوایو عقاو ثبشت هتمواقم یشراق هترلیدنک - « یمهرح یافس

 راطخا الب ینسهیراجت نافس فرطی كرکو نمشد كرك - نزسققاب هنفیدالوا بولوا

 . رونولوپ نوذأم هیاحاو رحم

 < یسهلئسم یتمواقم قح كرام نافس هدنجراخ هعونم هقطنم روک ذم طقف

 نمشد «هدتهجر, نادرا یتمهاو . ردهدکعا هظفاحم ینسهلعف تها نو نالا

 طیح رحم هللا زکدءرقو قطلاب نالوا مهم تباغ نوجا یرفسو ربس كنسهیراجت ئاغ
 یهاکنالوج كنیرارحبلاتح نالآ«یسهلج كنهسو تاحاس یک یمظعامق كنیسالطآ

 . ردیرالاق هدنجراخ یسهعونم هقطنم نالا هدلاح یرلکدلس هلوا یناکرطارادو

 : ردتقد نایاش هقفح هدینهضام تاحیفص تان هم یمواقم كنهرام یافس

 تابرام كفاناصروفینعی «ردق هنطساوا رصء ىح ز وةط نوا ندنلئاوا رصع ید نوا

 ات كد هلئسم و هادم یتیدلوا یراح قدهلوا هدعاقرب هف ضرتعم رغ هدنفوقح هبرح

 ندنماکح هیرح ممانغ زیلکنا هدنسهنس ۱۸۰۵ ۰ یدیا یعسط كی یمالوا تما زاح

 هدنمالعا تمسغر, نديا راشاوراشتلا هلتعرس بولیدا اطعاندنف رط ( لءووتسا ) درو

 هنسهنیفسنمشدر, نیهتٍا كما هرداصمو طیضینسیدنک « ارظن هبهبجوم باسا جردنم
 مکح و . ردلکد کرک عو رشم ربع هدنناد دح یتمواقم كانسهنفس تراحرب یراق



 11۹ یم ؛اقم قخ كنسهراجم لئاتس نمشد

 ذاختا لاثم ندنفرط یرلهمکح هیرحم مانع اقمآ دل رکو زیلکنا رک یرب ندنامزوا

 [۱] ۰ ددشلدیا یقلت ی ۲ یداهنجاو یلماعت ساساریو

 هک - یسهدام یجحنرب كنس-هماننایب هیرحم قوتح سراب یلخبرا ۱۸۵۹ نایت ۵
course est et 06۱6۷۲۵ 6اراتعا ندنساماا كنلئاصروف هحنجوم - رود 12  

 ههیرح ةبراحم ینعی هنسیک ناصروف رب اریز . یدالسشاب کما ققارع باج تحم وب
 « یتمواقم كنس تراجرب حاسم یثراق هیهنیفسر, یصوصخ ناتلیق نوذأم هک ارتسشا

 هنسیگ برحرب متسبس كوص هدهسیا شملیب هلوا دادم هتقفوم نیمأتو روم هعفد قوچ
 ةبرحم تابراحم تدمر نوزوا قترا ندنغیدمهولوا روصت ناکما هتمواقمر هلو یثراق
 یهالب هکردهلیسوت . یدیا شلوا لساح یاهذ ینیدالاق یتمف رب 2 نوجا هدیدح

ESههاح تروصر_ « هلو هدنسی رج رگ وم هردنول ۱۹۰۵۹ ۱۹۰۸ هد 3  

 [۲]. یدیثمهلدیا ید هر دم ه یدازوا نوزواو شمهعا نارتقا

 یغنارفا هنلاح هبیرح نئافس كل هيرا نافس هدنسنارفنوق یهال یجنکیا هک ردقوش
 كنسدق تراجتر هدنوبو شلدیا مظنت هلواقمر, لخت رات ٩۰۷ لوا نرشت ۱۸ هدنقح

 وقح یانعمو یجهلس هللدیا لاخدا هنساع اود برح هلتروص « هدنلخاد طئارش یک
 یبهننس برج هل روصو .یدشع واوا حاصیا یح لس ل رک هنلاح یدک ترک هل. دق

 هبه راحت نیافس نال وادای هدنتل | یمان « روزاوورق نواعم » » هلتمومع و نایدیا غارفا هنلاح

 تمواقم هلتقفوم كنه زا نئافس هداعلایلع رکید « شلدیا زیهجن هلپوط ضرقلاب یشراق

 یراقج الرا بولوا كلامهنقح تمواقمرب لوك رانو ندنکیدرک هنا: راد یا
 . یدلوا شفلهزات یب ام

 یل رات ۱۸۰ ؛ ناریزح ۱۲ نالوا رداص هدنقح هنیفس هدنسا ( تباربلا اتاق ) ۲۱(

 ك(لەييرت) و ىج ۱۶: تانسهلاقم ك ( مابنیوا ) ءدنه>-یمسق مهملا كمالعاوب . رددوصقم مالعا
 o حاضیا ك ( لهییرت) .هلبلدیا تمجایح هنیرلەفیحع ىج ۸۰۲ و ۳۸۲ كنسەلاقم
 یسیکناصروت » ر هجهداس هسقو «یم « یسیکبرح هرب اساسا كنسهنیاسنمشد ثحم عوضوم
 ۰ رو امالشالک ۲ ندهالعا نیم ینیدلوا ی

 ترام * نلیدیا غیلت هاش صآ ةدحتم تاموکح ندنفرطیموکح ناتسراجام - ایرتسوآ [۲]

 هلک بم وب هدننارک اذم یمنارفنوق یهال یجنکیا هلیجو ییدلدبا حاضیا هدهطو یخی رات ۷
 ه هظحالمو نالوا رداص ندنطباض هرج زلکنارب .یدا شلدیا ن ا۶ دارطتسالا قیرطلع ق

Aرکفو یعب ۰ ی. 1 شلدا لوق یرهل وا ییبط ناسا ی-دوا حاسهریغ كنه راج نافس » 

 . یدرویدبا بلس یلاتحا یعوقو تمواقهرب الءف نده راج یافس



 یسهعومت یسهتاوک اف قوقح >8 ۰

 یتماخوو تىما كي هل. 6 ریدر نلیدیا ذاا هحنتموکح لكنا هدنس هنس ۳

 هه رح هدنعاتجا يلح را ۱۹۱۳ ترام ۲٩۱ كسءهرا ماوع . یدراتح هنادبم نوتسب

 هدرضح تقو « یمسقر ندنسهمسج نافس تراجت زیلکنا « یدرول یجنرب كنراظت

 هحاطادنع هقشاب ندن | . یدتسا ناب ینغیدنلوب هدننن كمهلا زبهحم هليا تامهمو بوط

 هدیرالدیا هییرتو ملعت هجنس-هبرحم زیلکنا كرلهئاط كجهدا لامعتسا یراحالس و

 هنیرلروزاوورق نواعم نمشد كنهيراحت نئافس حلسمو هدیرح ماکنهو یدولو ررقم

 هفجا ا ییدلدا بق ەت یدصقم یرالدا راضحا هتمواقم ر روم یشراق

 [۱] یدنووا نالعا

 هتسهدافار یمسد نالوا عقاو هدنسهراث ماوع ك ( لحروح ) یرظان هیرحم

 یجشاست كنسهب راحت ةف زیاکنا قرف هللروص وب ردق هرات ۱۹۱ ترام ۷ ًارظن

 [۲) یددوینولوپ شلدا لاکا
 هرتلکناا ریز .یدلبجا ندیکی هشقانمباب هدنایرظن عطلا هنیرزوا یعوش كنانایوب

 غ وسم زکلای ینسما تمواقم هلحالس كنسهیراجم نافس هدننامز برح « كنتموکح

 نالوا تراع ندقاوا قوم هیورغوط ندویوط هتمواتم رب هلبو هکلب « لکد قلوا
 . یدروباوا شمقح هادم هلهجو قحهالاف لحم ههاذشا هلا تانابو « یدصقم

 هندناوق یرحم برح » هدنعامجا دروفسفوا كنسوتدسلا لود قوقح هد ۳

 هلئتسمو هدنساسآ ىقىقدت ك « Manuel des lois de la guerre ۵تا96 صیخلت راد

 فلکتندنف رط ( لیشوف لوب ) .رکو ص ندناشقانم یلترارحو شل وق هرک ذت عقوم یخد
 هروک هفیلکت و نلیدیا بیوصت ۰ ردشما نارتقا هترثک | لوق هلح تروص نلیدا

 رب هدهسیا عونع یراقلوب هدنالماعم یزواحم یثراق همصخ كنسهیراج نئافس نیراحم

 . تعجاص هنسهفی ىج ۳۷۹ كنمسهلاقم ك ( لهیرت ) [۱]

 برح قوقح » (غریهو ) . یدیا شلدیا عضو بوط كف ؛و۷ هلاد یکا ههنیفس رہ [۲]
 .رویدنا ليلو حرد ینس همانناس كل ( لیحررح ) د دنس هف رګ ىج ۱ كن را لناونع » ی رج

 یورو (۱) تنءطو یلرا ۱۹۱۰ طاش ۸ یردریدتیا خیل هناقحآ ةدحتم كتموکح انآ

 . ردراو تالیصف هدایز اهد هدنفوئام



 ٩۷۲۱ $> قمواقم قح كنس هراجت لئافس نشد

 زاوج هنیرافل» هدهلباقمو هعفادم هلتوق حالس یشراق هنضرعت كنسهنفس نمشد

 [۱] ۰ ردشل رو

 «یرعرص بوج و رب نوجا ودود 4 < لعب »از لاج و ییا مواعم هفاع عم
 تروص نایدیا لوقو فیلکت هدعاعجا روک ذه یت ینیدالوا یتبعامر, یمسرو ینوناق
 درس هدتاضارتعا ضعب دنتسم لاد عنقمو یوق هلع یناصا « یتمیق یرظن كنهلح

 هدنش ۱۸۶ ندا لاعها هات اب رظن كن هلئسم وب لوا ندم ومگ برح هدلاح یھ ۰ ردشع ولوا

 [۲] یدشمامان ولو ناکما هل وصح قاقتارب

 ؟ردشوب «ردسراو ی-«هوادم قح كشافس تراجحت یشراق هنس هم رح شاقس نمشد

 ل وصا ی رلفدلاق روح هنقعت و لوف كرا رحبلا تح نوحاراسخ ثار هنس هب رح تراجم

 [۳] یددوییدیا باج أ قلوا عبات هنباوج كلاؤسوب ردق هیهجردرب « هیرح دعاوقو
 :ردهدزرط وش یمهدام یجنکیا نوا ۵ ( لئوام) و [۱]

La Course est interdite. En dehors des conditions déterminéecs aux art- > 

ticles 3 et suivants, les navires publics, et Ies navires privés ainsi que [ear 

personnel, ne peuvent pas se livrer ù des actes d’hostilité contre l'ennerni. 

Il est toutefois permis aux uns et aux autres d'employer la force pour se dé- 

fendre contre l’attaque d'un uuvire ennemi.» 

 طئارش نیعم هدرلهدام ندا بیقعت فاو یحنحوا . ردعونم قلناصووق _ ۱۲ هدام »

 هب هباصخ تاللماعم یثراق هنمشد یاب سو نرومأم هلا هبص وصح او هم وم انس هدنحراخ

 یرلیدنک یشزاق هضرعت قح هلوا عقاو ندنفرطی.هنفس نمشدر « دكرلن و هیفام عم ۰ رل نم هشيرهک

 ۵ ردزناح یرلعا لاههتسا تون نوجا كتا هعفادم

 كن دلج دناع هنسهنس ۱۹۱ كنسهتوقو 0 لود هم ومع قوقح رشتنم هدسراب هدنایو

 لدا جاتنا یلوبق كنهدام نلیدا رک ذ اذک « كل ( یفوود لراش ) هدنرلهفیح ۸۸ و ۱

 .هننواتمجاح هنناعلاطم ك (لیر) هدنسهفیج ىج ۳۸۰ كنسهلاق» نابلافن ۲ «دنوجا تارک اذم

 { IYله ( گ ) معاہپوا ( یسلک مق كيا دقانمو تاثح اە رم )  AS 5رشحر دم .

 .ردرکذ نایاش تالیصف جردنم هدب رل هغ ىج ۲۸۲ و 57 كترا دل ( غرهو ( هصا اب اذک

 كعباتمو را نایدا دادعت هد رلطوت لتداشا ۲ و ۱ كنسهف ع یج 1۷ كسوف اد و

 رددفم هد ی هعل اطم ۰

 هعونع ٌهقطنم نانلوا نییمآ هلیسهمانایب نالا یخرا ۱۱۱۷ طابش ۱ میطلاب « و [۲۳]

 « نشد كرك هدنلخاد هقطنم روک ن« هلهجو ییدلدبا ناب هلوا . ردهدنتح لئافس یهدنجراخ



 یسهعومم یسهلوک اف قوقح >> ۷۲

 یتنکلامهتحالصرب هلی وب ًافوقح كنتنافس تراجم « یراتلود فالما رکید هلیاهتلکنا

 ,راردهدک ¿ا هعفادمو مازتلا یتسکع كلوب یراقفتم هلباابنال| .دلاح یرلکدتیا اعداولومق
 یسلکمفو سما نحل كن هب راحت نفس مو-هلاب < سو هرتلکذا ندفرط رب لصاحا

 - لکدههمفادم زکلای -یمدوک ذم نافس ریارب هلکما قیبطتو دف یریدنوب هدنقح

 ندو ط رکید ۲۰ رونیدنا كی هدهضرمت هنیرلرحلاتح نالا وغ ود ندورغود

 «قالتخاو . یدروما فارحناومرس ندنسیقوقح رسف و قلت یدنک هدیتموکح اناما
 [۱] یدناتدش هدنسانا نقابرح ثكر رج

 یتیدالوا بواوا كلام هنقح ضامن اسار هنسهبیرح نافس نمشد كيرا نافس
 0 رادان هف قج رکا برطا لقر دقو لع هقفدبز هک یا دارون یەم
 وب هروک هناملاطم نلیدبا درس هلی ندنفرط رازیلکنا « هناداهجاو هارا نانولوا ناس

 . ردقو قح الصا هضرعتر هل وو . رددودص هدهعطق تروص « تر هدول

 ۳ رو رس ادر تراش اتا هحض تانا
 هسرولوا كجهدیا ققح یزاوج مدع كنسعا حالس لامعتسا باقم هنفلکت یرحو

 قوقح و قرهلوا شعا نم هولوالب یزاوح مدع كضرمت ادار ءدتمض كلا
 . ردقجهلوا شلدیا لصفو لح «دنک یدنک ندنرظت طش

 یشراق هفقوت قح هدنالعف هدوا هکردراو هطقنرب ناياش هغذلا هتفد رظن هدلاحره

 ینتهامو لک-ش «.ضررعت » رب هدلاوحا رنک ۱ « یتمواقمو هعفادم » كنهيراج نافس
 : رد یا ناسك

 یا2 یک كنسهراجنافس نمشد یماحاو بیروت طرشو دقالب فكن هراغ ناف فرط كرك
 . ردتیفک رب شلدبا زوج ًادنتسم هلود قوقح دعاوق ضعب رئاس نایالوا رادهقالع هلیسهلتسم
 هلبدصقم راثذخاو رارض ..یشراق هنسهنانکشقح تالماعم نایامغیص هدادعت كنراتلود فالنا كلذک

 قوقح کو ی ردا تروص هت رح لوصا رحبااتم « كنیرگفو یخ لسو .هترابازهریمو برخ
 هدنقح هلئسو . ردقجهلقارب توکسم هدهلاقمو « یمهلئسم یسهدعاسم جرد كندعاوق لود
 یواح یتاقیقدت نلیدبا ارحا ندنفرط 0. ۷۰ ۸۱۲62۵۲۵62 هرز .۱ مفیلکتو قیوصت هداینال ۲
 جا ردنم هدن سەف ی ۳٩ دارنا رفتنم هدنتآ۲ ناوتع « لود قوقحو یسهب راع رحبلاتخم »

 .ردتقد بلاح هدهصوصم تروص «تاحاصتا

 نالآ رب هلتروص «عاچ هدهرص ییدتبا ادنابوت هنسهراجب هنیفس زیلکنار حلسم ریغ [۱1
 ( ۳۲۵۱ تایرف ) یادوبق زلکنا نالواشعا ثبدت هنقرغ هدزرطرب هنانیهمو ضرعآ هنر حبلا تحت

 .ردللد رب هتناث هحرد هد رظن ٌطفو كناينالآ «مادعا مکحنالوارداص ندنسهب رکسع جاع نال هنپیاء



 1۱۷ و قمواقم قح كنسهراجبت نافس نشد

 زعامز « یدعاوقو لوصا هیرح تابراح یراح هدهفلاس هنمزا هدنخم هعفادم قح

 هعفادم قحرب یه راج ناف هدضام . ردیا باحا كمهلبا قیر ندندعاوقو لوصا
 كنلناصروق هققلایف . ربل هلفار هفرطرب یسهلئسم ینیدالوا بولوا لحم کما سش

 . ردلباق یسهماقا لئالد قوح رز هنهل هعفادمقح و هدرانامزینیدل وب یراحورتاح ًاقوقح

 نافس هللا یافس برح نلیدیا هقاصو زیهج ندنفرط تلود « یتح قاناصروق هکنوح
 براح هلیراتعاساسا هدهبرح تابراحم یک ییدلیا هلازا یلصاف دح یهدنسهرآ هصوصخ

 هر /تنابراع ناد )۱۰ ینا هدکم یو ت ال ورق فک ا ناف را و
 نعت ااو ,دنجما رصع یجنزوقط نوا قحا « یسهفوقح تا كقرفوب هدنوجما
 ( ردشملس هدا

 lettres 020ع0ایهماتصخ ر ندتلودزکلا كرءیدا ریه ندنفرط دارفا هکز مس ههش

 یراقدلویوق هنقعتو یرح راغ نتافس « یان هلبا یافس ناصروق نالوا شلآ

 یا هدهعفد ضا . راددلکد شا تیاعر ًافرح E ه رګ تابراح اءاد نامز

 هنس هنینسناصروق كانمشد هجنوق «ءیسک تراجت رب شادیازیهجم هلبوطنکماامهمو حسلست

 نفس « كمروولوا ماست هنگ ناصروق تمواقم الب هدریدقتوب .یدروف واوب قاف كب

 یسافلا كفلناصروق هلیسهماننایب هبرحقوقح سراب ۱۸۵۹ ۰ یدربلک نارک یخ هیهیراجت
 لمقلاب «تصضو هلمسح قرتو لمکت نالوا دوهشم هدننآاشنا هیرح نافس هدزعامزو

 . یتا ضررع؛تدشو لوح را تفد نایاشكي ,دهقوتح هام یار هفت
 لح راککنابنانآ هله «راروزاوورف نواعمو دوزاوورق هدشرح ناهج اعقاو

 لفرشو هلتتاوم هلاما ب لادج نالبحا یشراق هنسولبف تراجت نمشدو راشا تمدخ
 ناقرتو نط نشوف نمشد هلشروص طضابو قرض هدهسراشمهبا كارا هدنروصرت
 - ديروط هدربو كرارحبلاتحت « یرراتک الف « یمظعامق ناه كشنافس تراجنلیدبا

 هه رح ناف عون ییاوب لصا هتشيا . راردهدنیروبحم كما فطع هنناضررعت كرا

 یس؛ءفادمو تمواقم قح كنسهراحش نافس نمشد هک ردوشراق هرارحیلاتح هصاخایو

 زرط كنیدعاوقو قوقح هبرح تابراحم ءدصوصخ و . ردشم هبا زارحا تمار ییعق

 . ردهدقلوا سوح یمظع رثأت كنهععانص تاقرت هدنرزوا یلمکتو لکشت
  دنک ارظن هترلاشزادصتمو کش «راودزوط لر و رارسلاتح رک هققلاق

 هنفس رب یناهره كنمشد « نامز یرلکدتیا لامعتسا ینهضرعت صاوخ داع هنیراپ
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 یدنک هنسهنفس تراجم نمشد « یییک رحبلاتحت . راودقاف تاق تاق هتسهیراجت
 تراح . ریل ءریدنوطو رانآ لییروطرب كجمدبا وع هجمالوق ی | نیزسکمرتسوک
 . ردشخاکما هترالدا قرغ هلشاصا كاروط كتر اماد یرلاشنا تروص كتافس

 - القاپ قرهل | لو هلتعرس مات « برح زاهجر كیوح هایو « هحنلک هشاتس ودیروط

 هندارفا یحوط لس زا هبسللابو مدختسم هدنسهنفس تراحم حلسم « نامز ینیدش

 « هیراجت ةننفس هکردیا ضرع فدهر لکشم یم رردتبا تباصاو « قانیوا هجردوا
 .رولویآ لجأهناد ندهلو نادم هکعوشود طفح هراحرب قوج زآ نوجا یسیدنک

 هلکن | « نایارغوا هنموم كنودییروط رب كالاح « میس كوص هرزوا ینیدلوا مولعم
 رحبلاتحت هله . [۱] زامالوا نیما هد ندهحش هل یلهرز ر, یوق ناشونوط هبرح
 صاخ هنرایدنک هکرولوا كعد . ردشیارب یلکلهت اماد تعا برح یشزاق هتسیگ
 كمشیرک هرحیشراق هرارحلاتحن و ودیروط ندیا لامعتسای راحالس طظفح و ضررعت

 ینو . ردتکر حر, همش هرانا هدلاح یه هلس نوجا هیراجم ننافس مسج كا هدزعامز
 عا ساق هیرح لوصا یراح تقووا یشراق «رلنآ هلبا یرابک ناصروق كنامز سا
 ردحولوک دام

 هیبرتو میت ًاللمکم - هلبسانعم مات كنهک - رارحلاتحنو ودیروط ندفرط رکید

 فیلکتو بلط نالوا عقاو ندنفرط رلنوب . ردیرابک برح كلام هنابتیم شمروک

 یرح برح قوقح «یسهنیفس تراجت ندیا تیمیلست ضرع لاحرد هنیرایدنک هنیرزوا
 نامر يه «یس۹ رح ناعس نالا هدناباعف مک هتن . ردنما هنفجهلوا دتسم ندندعاوق

 هل ک . ردمدقلوا تداح لارا یا ع هدیایو هکرادقوخ . ردرضغا تک رح هلروصوب
 ندرلنو . ردلبروط یراضرعت حالس كلهم كلا كراودیبروط كركو كرل رحمل | تحت

 هدلرحلاتح ؛ یتعرمس ینیدل زا زاح « یظفح ةطساو روم كا كنسهنفس ودییرو

 هزکوروک هزوک مه هدهماسوب رحیلاتحت .ردیتکر جو بس هدننلآ كيوص < یظفحت رادم

 «یرلیگ رحبلاتحمو ودیروط لباقم اکوب . رديا هدافتسا ندنربس یسهقبط وص هدم

 نمشد لباح هروا هدننودجح تعضور, دعا سم ربع ندراقدلوا لماح یرلهحول هرز

 . راردهدقنلو ضورعم هنسهکلهت قلوا وح هللا یاصار تت كنرابوط

 زنا کودتا ( طالوق ) ترد رر لی دنا ٩ هتیلم تنواتم» القا ۱1
 . نسلدا رطح "دنا قرق لصاف - هدنروص رب لناش ردق ھل - ینسهنبفس یلهرز
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 مصخ ندنفرط هییرح ؛نفسر, هدوک هنیدعاوق هیرح تابراحم هرزوا ینیدلوا مولعم

 . رولوعوقو هدزرط وش هدیداع لاوحا « یطض كنسهنفس تراجت رب بوسنم هتلم

 هنفس . ردیا راطخا نسما فقوت هنسهنفس تراجم هليا تاراشا ضعب 6 یمهنفس برح

 كن هننفس « رائنو . ردک هتسهنیفس تراح هه اط جاقر و طباضر, اک ندکدتیارب وتسا

 كن هل وه و یتبعبات كل هنفس هلن ر وص هنیاعهویرح یهلومح و هلفس هجا لا یدلوققدتینقاروا

 او ..ینفیدلوانمشدایو فرط ین یحاص -یغیدالوا بولوالام قاحاق -ینسهف ؛ةح تفص

 . رونولوا دی عضو اک | یی طیض هنفس هسردیا باجشا هنیرزوا كوب ۰ رلردیا قیقحت
 ییدعوروک نکع یلاصیا ردق هنالر, كيهطوبضم ةف صوصخاب « هدلاوحا ضیبو
 . سلب لا قرع هنفس و ندقدلراقح هشالعو یو هدر دقت

 هلتعرس ما كودي روط «یراتفک د عضوو طیض « هنیاعمو یرح هن هک ردیعط

 تکاب .شهیدنا ازجا هدمرصرب ینیدنلاوب نسوطتما هوص الاتو ییدلآ لوب
 هنناب كن هب راخ هنفس ودیروط ها رک و رح)ا تحت دل کو هقمقح هتزو كبوص رحلا

 هدیسکیاره هکرولواكعد .رولواروح هغع ولو نک اسهثدلوا هدن -اننایرح و هةمشالقاب

 < عییرس ریس - هجشدیا هلماصم قفوت هنیدعاوق لللانب قوقح یعص ردق هيیدمش

 یتح . رارولوا شا كرت یرهعفادمو ظفحم طئاسو ىلساسا كا - یک ءام ربس « افخ

 یک یرلکدهلید لاحرد هلب یلیروط نالوا یراضرمآ حالس كلهم كا هدنراتعضو وب

 یرحن « رلنوب هدلاح وش . راردلکد ردتقم - ینبم ههنف باسا ضعب - کما لامعتسا
 < زرد دو ا و رج ندهنفادم ناو الرمش یخ قوت ها

 یهر هس نمشد نورو هدوسا و نکاس « ناروط یبصوا ردق هنامز وا

 لبخ هلیصوصخ - هسررویک هضرمت هباینبشت هعاج زکلاب ايو یشتا پوط هرب ندرب
 هدوک هلاح وش . یلسهلوا قفوم یالوق كي یشراق هرحلاتح - نالوا هک رطایطعب
 تکرح رب اس ندرطخ نوعا حلا تحن هلب لیا تست هتمریدروط یسف تراک

 حطس هلتروص ج | شتا - "هعفادم زکلاییقح - « یبهنیفس تراجم هکنوچ .ردلکد
 . ریلس هدیا اقلا هکله یالوق كب یرحبلاتح نالوا شمقچ هایرد

 یشراق هنسهراجم نافس نمشد « رارحللاتحن هللصوصخ هک رولشالک | ندنو

 انس و رولوا شلدا شح تمواقم قح هنسک ترا# - نامز یرلکدتا هفطو یاها
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 رونولو نوصم رغ ندنلاحا قلوا راحود هضرعت رب هنانناخ ايو ههلباقم رحلاتحم نیرب

 تا یتعص ماود كلام ناب دعاوق لماعتم ردف هیدمش هدهرم تابرام _ هسیا

 هتئافس تراحم ندنفرط رحبلا تح«یسهلئسم هعفادم قح هللروص وش [۱] زالاق هدناکما

 . ا دولا تسها رب یطق هدنرزوا یسمومع نایرج كلادج شهدم نالجا یثراق
 شادیادربم هنهل یمهعفادم قح كنتافس تراجم ندنرظن هطقا قوقح هدما لوا

 دانتسا هناءوفوو لاوحا نالوا شما نایرح هدضام : مدیا ققدت یاهلاطم نالوا

 .ردفاک انو بیصم ریغعبطلاب-هلهج و یکیدلدیاحاضیا هدیراقوب - كما جاجتحا هلکن آو

 تیهامرب هقشاب ماب تائداحو طااسو هدیرحم برح « شا لدبت تعضو لعفلاب هکنوچ
 نانالغابهقاوس و نایالوا تباث هلهجورب چه قوئوو تح یتح . ردشمهلیا باستک |

 رب هليو لللانب یتتم هنیرزوا تداعو فرع نوجا یضام « هروک هنسقلت زرط زیلکنا

 رر چه نوجا رضاح لاح « تهح و هلس هسانسیا تلا لوف ی دوج وم كةح

 . زعا نمضت هقوةح تىما

 رکید ندننارادفرط یسهعفادم قحكنهيراجت نافس هلبا ( میاهنپوا ) ردق هبیدمش
 هوا هود هنکیدلدبا جاتتسا نده عیاقو نالوا یلدا رد ندنف رط تاوذ ضعب

 ا تاموکج لاش یاهصاو ملكنا هلصوصح « راثود ضد ادرفیم
 هلراتل ود ضمب درفنم . ردراشمر و هعفادم قح رب هنیرایک تراجت یشراق هنقئافس برح
 ییدلدیا ملست ائاد ندنفرط یساملع لود قوقح فورم لا - هسیا یلماعت و داپجا

 ۱۳۰2 تادعا لالا ن دعاوق امرا جاو نوا راثود نونو لهجو
 ناهج هوا .دیداو وب هدیسارآ كناملع ضمالوت كب یکیدلیا دادمتسا كماهپوا عبطلاب
 هسراو تهج رب نالوا ققح . [۳) ردلکد یشیرولا کمربتک هدوج و دعاوق عاطم -

 برح هسزاو تهواقم قح رب هلو ندنفرط یراتموکح یدنک هشاف-س ترامت [۱])

 یمهنیفس تراجت هدر دق و . زالاق روبحم هنل ۲ ,رابتعا رظن یئاکما هلاقم و هعفادم یمهنیفس

 قوقح هدنعوقو تیولغم « لکد هرح كلاهم زکلاپ نامز یرلکدرتسوک هلاقم لعفلاب « یا
 ربدقت العا كب یرلقجهلق ضوربم هیهلماعم یک یرادودیح زکد ًاقفوت هنیدعاوق لود ٌةمومع
 . رلردنا

 ردق هبهحرد هل ::سهیزام رحلاتش كلنةح ییازهرمر برح  هبماةتلا "هلماعم (۲]

 .ردکج هيلدا ثم عوضوم هدارو « هرزوا ییدلدا ناب هدهدالاب «یسهلئسم یبدتیا رثأت یارحا

 (Triepe1) هد ۳۹۷-۳۹۰ ai ۸ دلج كنسه وقوم هعونخ لود قوقح الآ ۲۳1

 . تمحايص هنسهلاقم



 1۱۷۷ bE یمواقم قح كنسهراب ننافسنمشد

 ولو - كتداعو فرع و نالوا شمالدبا تابثا زونه ردق هئوک وب یتیدوجوم <« هدوا

 ص هدهدزگامز یالود ندنو اصحم - نوسلوا شع ولو دوحوم 9 ر, هدضام

 یک یکج هلیبلیدبا طابتتسا ندهلتسم تیهام « تقبقح وب ۰ ددیج هی باجا یسلوا
 n رک هدرملتص رف ضع رکید نالوا شما روهط هح دادتما یوم برح

 .ردهدکمشودقفاوم هدبهقوقح تاساسا نلیدیا نالعاندنفرط راتلود فرط ی كرکو

 رتاسد ضعب ندا لنکشت یرالع كنقوقح یرحم برح نوارب ددو هییدمش

 ندمکح هدنروص رب ینکو یدنع نوتسب ندنفرط هرتلکنا هدنجاهرام وش كنهق وفح
 -ارشو طئاسو كن هبرحم تابراحم « یتموکح اها ؛دحتم [۱] یشراق هنسلديا طاق |

 هدلللاناب تاسانم نکد ها وب هیج همظع تالوح نالوا شلک هلوصح هدنطت
 دوجوم ناکما هلیدعت كدعاوف نالو شمنکسا زا ر طقفو شلدیا لوف هلتموع

 اهدا یدوجوم هدهفلاس هنمزا نران . ردشمهبا مالا و نابنا ییرظن هطقن ینیدلوا

 هکدلدبا تابنا یامو دوجو موزا هدنوجا رضاح نامز كنهدعاقو تداع نالوا

 ۹ ردراکشآ یفح هال وا E ُهوق انوکرب

 هبهبجوم باسا ی و ییعف «لئالد كج هل هديا درس هنهل هعفادم قح هالاحوش

 ك( غربهو ) هلبا ( ماهنپوا ) «تاعلاطم تقدنایاش هدایز لا هدبابوب .روبل واشلاق رصحنم
 - ردمدلو تا

 كنيرايكت راجت نمشد ندنفرط هيبرح قافس :ردوش للبلد مهم كا ك ( ماهپوا)
 یسهمدقم كن هرداصم و طض ک یدو دودعم ند « هناصخ تالماعم » هلام «یلعض

 یک ندنف طراوت رس E تراجن مشد هدنتبفک فقوت نالوا كد

 روک ذم لعف هسقو بولوا دوجوم تحالصر شلدبا ارجا ءان هلود همومع قوقح

 هش ندفرط رکید هک و لاح ) . ردهدکمها لیکشت قحر هروک هلودلانب قوقح

 كقحر ینفقو ندنف رط یکبار تانسع هنیفس ترار فرط ی > ) عا وا)

 ( . ردهدکمهلبا یقلت یک یلامعتسا
 هلسانعم مانندنرظن ُهطَق قوقح نوجا ینا كنسهنیفس تراحم هلایموم فلّوم

 قوقح هدنناذ دح زکلاب . روا لوفو اعدا یتیدوجوم كن « هعورشم ٌهعفادم » رب

 هدنتل ۲ قاراپ فرط ېب هللا یماکحا یسهماننا- هرم قوقح سراب هدنقح هقولبآ الثم [۱]
 . يا تادهعت لببم یتییوصم ثكن)لاوما رمشد



 یم هغو یس هتل وک اف قوقح دد ۸

 تراحت نوجا كا هعفادم ییرایدنک یشراق هنر ندهناصخ لاعفا نایالوا فلاخم هلود

 58 اگاد اساسا هبا هعورمشم هعفادم ) م رولا كما شح تحالصرب هشافس

 ( ردنمضتم ینسانعم عفد یضرمآ , فلاح

 : هک روید ( ماب وا ) هدنسهفیح یجم ۱۳ كنیرتا

 هلبس هفظو دابقنا كفرط رکید یراق هنیرب یه ندهنامصخ لافانلیروک زاج ًاقوقح »
 كمهعا تعنام همانتفا « یتعورشم كتفک یطبض كنئافس نمشد یک ینیدالوا یتفلکم
 کما حاضیا اهد ینهلتسم رب رکید «ررح ۰۰. نعهدیا لیمحت هنیظورب هتنافسوب نوجا
 تایداح هلبا مانتغا قح نایدیا قیبطت یشراق هنسهیراجت نافس نمشد هدوا : رویشیلاح

 . ردشدوجوم كقرفرب هلیرابتعا ساسا هدنسهرا یلوصا هییرح فلاکت یراج هد
 : ردوش لیلد یلساسا یجنکیا ۵ ( اوا

 ۲۱7 یسهدام یحشلآ كن مهمان هلواقم یجتربنوا كنسنارفنوق حلص یهال یجنکیا

 جاتنا یلایحا ی وا برح بسا كنار « یطیض كنسههراحت هنیفس نمشدهحنمکح
 كنار اغ نات الود نالا هدیرحلاح هلی رکیدکی هلع ءا . ردهدکم هی
 یرافدنلو ندنساضعا یسهحلسم هوف كرلتاود براخ هحشتلابو ندندارفا هرح یاوف

 . رولوا تبات هبولوالاب

 ماست » هدهیرب ةبراحم « یتیعضو كنتابتم ی یثداق هلاممتسا كن ه یرح قحه
 یوب) - اذهعم .ردهباشم ًاماع هتسضو كنهزرفم رب كوج وك یشراق هنفیلکت « لوا
 هرق كرك [  رومایوس یشراق هنناضارتعا ضعب ك ( 501720017 مارش ) هصاخل اب مامپوا

 قحن ۱۶ یتحالصحالس لامعتسا نوجا هعفادم كرکو ضر كرک هدنراهبرام زکد كرك

 ]  ]۱ردوش یتم كتهدام روك ذم :

Le capitaine, les officiers et les membres de ,۷۵۵(۱۵عو nationaux de 

l'Etat ennemi, ne sont pas fait prisonniers de guerre, a condition qu'ils 

s'engagent sous la foi d'une promesse formelle écrite, a ne prendre, pendant 

la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la 

guerrc. 

 هع دم یاود كتاصاع « هنیفس تانمو « ناطباض « نادوبت ندنسهعن تلود نمشد

 كا دهعت اریرحت نیلا مم ینراکجهیعا لوبق تمدخ رب چيه رادتجسانم هللا هیبرح تاکرح

 زلدا برح رسا هلیطرش



 1۷۹ قمواقم قح كنسهبراجم نئافس نمشد

 ضمب هرزوا ینیدلوا مولعم « یسهقوقح ٌهدعاق یسع ولو دناع هیهبراحم همظتنم یاوق

 : ردهدکعا ض ص تا انتتسا

 هدر تابراحم كرهرتسوک لاثم ینلوصا [۱] « ماع ربف » هدهیرب تابراحم اهن وا

 « هعفادم قح وب طقفو رویدیا ساق اک | ینسهعفادم قح كنسهیراحم نافس نمشد

 (۲] رویا نایب ینغیدلوا یفتبم هتداعو فرع رب عدق ةکلب -لکد هبهص وصخ "هلواقم رب

 لیدعت ینسهیعرف طاقن ضمب زکلاب لوقلاب هیرابتعا یتیموم یتاملاطم وب «(غ ربو )
 یح كنلافس تراجت نمشد نلیدیا طبض : هکردشعد هحزاو « (۳) شمهلیا عیسوتو
 هنالوا « عاغ » اراتعا ند طض هکلب « لکد قلعم هنیرارق یسهمکح هی رحم ممانغ فرصت

 نمشد رب ینعی هیون لیلد ییدتبا درس ك ( میانیوا ) « ( غ رب ءو ) هلکنوب . ردلقتم
 ینتمهام هنایصخ "هلماعم رب فرص یلامعتسا كن « یرحت قح » یشراق هنسهننفس تراجت

 . ردقوب موزا هلانتشا هلضف هلبمسقر, كلئالدوب . ردشمهلبا تربغ هنابنا یفیدلوا زاح

 وب هکروبلوا روع کما رارقا هلسب [4] یسیدنک هجنلک هنساعدا كوص هل ( غرب هو )
 ناعم و حرص كلود زكا كركو هداهتحا نالوا بلاغ هدنایرظن كرك « کف
 : ردر افه هتس رلن واق

  (ماهپوا) راد هنموزل كما دع براحم هلتولوا ینسهف اط كن اف تراحم

 هدیسکیاره .ردشلدبا در للدم ندنرافرط(غربمو) كرکو ( لبیرت ) كرک «یسهعلاطم

 نایدیادرس ًادانتسا هنسهدام یجنتل | كنمهمانهلواقم یهال یجربنوا ندنفرط ( ماهپوا)

 شخ تحالصو قحر, نوجماتمواقم كلاتحا كمشود ريا زکلایو دبقنت یناعلاطم
 بوسنم هنمشد بقافتم یالعا كرحر ضرفلا هکنوج.. راردهدکعا تاتا یک ھا

 هسولبهتسیا قفلا رسا دارفا نالوا شمهعا قاحتلا هتسودرا نمشد زونه طقفو
 [۵] زالوا یرلتحالص هتمواقم زارا كرانوب ندنرظن هد لود قوقح هک زس هم

 . رولوا شلدیا فرطرب یللد یل-اسا یجنکیا ك ( ماهپوا ) هلکنو

 یسهدام یجنکیا كنسهمانماظن هال راد هناداعو لبناوق هر تایراحم [۱ ]
 . یدیا شلدیا حرج هدیراقو اعداو (۲]

 (4) هدنسهفیح ىج ۲۵۸ كنس ۰ Das ۹011685۲۵01 یر برح قوتح » [۳]

 . تفجاص هراهیشاح یلتراشا (۱) هدنسهنیخ یک ۲۸۳ و

 ] ۲۷ ai ]4و :۲ ۱ (

 هم همنادم قحرب كنان ص یناافس تراج - ۲۸۳ : غریهو - ۸۰6 و ٩۰۲ : لپ []



 یسهعومت یس هتل وک اف قوقح 58 ۰

 تراجت نمد هروک هللد یجحن ریون . رونیروک مهم اهد یلیلد ىج رب ك ( عانوا )
 یشراق هرافرط «ندنقبطت كزاوج رب ج یلامتسا كن «یرحت قح» یشراق هتنافس
 هدیتفک هرداصهو طبض ین افس تراحم نمشدو ندالامعتسا ك « كقح » ر قیقح
 نشد . ردنرابع ندنسارجا كنيرب ندهاصخ تالماعم ( زوج هود قوتح اعقاو )
 ندنراغن هطقل قوقح « یلامعتسا كل « یرحقح » یشراق هنسهراجم نافس فرطیو

 لسم طقف . ربلسهنلوا ملستو قیدصت کج هیمهلبدبا هک احم هلتروص نیع هروک هریدقتره
 . ردلکد هداروا

 ۳ لا  لرصا شدن سبقت هدو هدد رع تتسم , تراش نو
 یدعاوق لود قوقح هشاب ندشاب « ردق هنیرارق كنسهمکح هیرح مئانغ ندنما
 ۲۱] هک ردتالمام ماطر, شفلآ هتلا ماظن « شلدیا مظنتو قیسفت اما هدنسهراد
 تآارجا دنتسم هتوف فرص « فصوو . هدهدکما اوتحایفاصوانوتب كریبدنر, ینوناق

 هود قوقح كنالماصم و ) ردساسا رب قداف ند « هاصخ تالماعم و ندیا نمضت
 ( . ردهئمر یریا هدینیدلوا بولوا زاحم

 رارضاینمشد ءیسارجا مانتغا یراق هشافس تراجم نمشد هسریلقاب هدصقم اعقاو

 ءدصتمو طقف . رد « هناصخ "هلماعم » رب هن هروک هلحوش بولوا ینتبم هنیدصقم
 رددوجوم هدهدنسهرداصم كنسابشا یغاحاق برح نلیدیا لیمحت ندنفرط رافرطی

 كتحالصو قح رب ییدلبا شح كلود قوتح قاقالاب « هرداصم هلئروصوب هکوب لاح
 . ردد اا رفو ییدصت یک لاممتسا

 «لکد غ تلع لربیدتو «تهج قجهلل هرابتعا رظن هدمانتغا هک رویلوا كعد

 2 2ا ا یتراق هتافس ترا حد . ردیمارجلا زرظو لکش کلب

 ندنتیدلوا هلماسمر, شلدیا مظنت «دنروص حضاو افوقح هکزسهمش « روک ذه ریبدت

 یتیحالصو قحر, شلدیا قیدصت هود قوتح كرابراح یزج یه كنهلماعموب هلنروص وب
 یدقجهلوازت اجقهپای هسیاقمر هلیلوصا ماعرعفن نامزوان ۲ یدیهساواشادبا تابا یرلقدلوا كلام

 . ردحاتش هفعواوا تالا زونه قحو هکوب لاح

 هرابتعا رظن هد*> رد یاک زونه ا ۳ ) لر ) < رتهح قحنا وا حاخیا هدیئآ [۱]

 0. ۷۲۰ ۸۱۲۵۵۵6۲60 نلیدا TE هل وا رتا نالوا دفم اهد رار هلفمالوایفاک هنن .ردشمامل ۲

 ۵۲ : هفصص .ردرثلا یوتحم یتاققد



 BKK ٩۸۱ یمواقم قح كنسهب رام نئانس نمشد

 باستک | یتنهامیمارجا ك « كقح » ر هلبسانعم مات قفاوم هلود قوقح هلرکید رعت

 ]١[ دویلوا شما
 یتعناغ یشراق هرانجنکیا و مت ا یللوصا دی حد هدهرف هلا مانتعا ةدارگاو

 (میانپوا) نوجما كما تارا یتیدوجوم كقرفرب هلرابتعا ساسا - ربارب هلکم همای وج
 . ردو غود ینیدالوا یصوصحم عو رب كن هسرح فلاکت « مانتغا . رولورو هتشو

 هفوقح تعضو هدلامعتسا كح ييايیه هلیرابتعا هطق كح هبیدبا لح هدارو طقف

 4۵-۵۱ كنتاررقم یسنارغوف یهال راد هنناداعو ندناوق ههر تابراحم ارز . ردر

 یک ینیدالوا زا تعناع هیهیرح فیلاکت هلهجو ینجهلوا مهفنم ندنراهدام ىج ۳

 دیعضو همزاول یضتقم نوجمابرح نددارفا ( یسوکریو برح) هنسافتسا هیدقن فلاکت

 هدرلهلماعمو هک وب لاح . ردقو یلاکما كمرتوک تعنام ندنفرط رابراحم غ هدهتسلدیا

 یراق هنسهب زخم نافس نمشد یدعا ۰ ردراو قرف را دا نلیدیا فاد سا

 نمشد یثراق ههلماعم وب هحشیدبا دع یبطت ےل « قح » رب ىلامءت سا كنقح فوت

 [۲] زامالوا روصتم ًاقطنم و ًالقع كمهلبا ضرف تمواقم قح رب هدنسهنفس تراجت

 در یسهفاک كالئالد نلیدا د رس هنهآ یتم وام قح كنس هب راحت نافس نمشد هات وصون

 ل رول وا شلدیا حرجو

 .ردلکد زیوجت لباق ًاقطنم ءتمواقم قحر, هلیو هکروبرتسوک هزب تاققدت هلباقلاب

 شح تاک ب رح کالود قوقح هدنص وصح یفقوت كنس راج نافس نمشد کف وح

 ندلللد یتطنموب نوجما یدر كتمواقم هکوب لاح . ردریافم هتحالصو قح ییدتیا

 جت اف نشد هکنوح . ردراو یعهصوع# تھا ر للاب دل « قح د و ۲۱]

 « ید زکلاب الغم ردمزال قمالوا ضدرعم ههرداصم و طبخ .داملایع هکر دراو یرل هلب وا هل

 ثكنسنا فوت یهال یج کیا ) . ردراو ئاغ س فظوم هلا ننئاطو ههرخو هیناسنا عنانم ايو یف

 یمهمدقم كنهرداصهو طبض «یرحقح هدو (تعجای+تس.دام یجندرد ك:هلواق» یجرب نوا
 ییدالوا ندهناصخ لاعفا فرص انس رج قح هدیثرات هنس هب راج شانس نمشد هلتهح ینیدلوا

 ۰ ردء دکم هلن ا ا هدب زوص ۳ راکشآ ك

 بول هدا ثبشت هرارف كنه هنیفس ترا . رداكو اح تمواقم الف هسزالوا چیه [۲]

 زاوح کو هروک هلوصا نلیدا بمقعآ رد هب ی دم هدناقبطت ۰ رد هلسء 3 هقشاب 1 یحهیمهدیا

 < تجحايع هطلاس و ولرد یه یشرا# هتبشت رارفو یهیب رح هنیفس نمشد هدهسیا شلرتسوک

 ۰ رولبهدبا لامعتسا ید حال ی>



 یس«عومت یسهتلوک اف قوقح > ۷۲

 هدیدام باسا ماطر رکید مهم اهد طیتتسم ندنسهقوقح تاساسا ریخارصع « هقشاب
 . ردراو

 یی كرابراعرغ هدزوا قلوا ندننالح شخ تلست كا كيرح قوقح هدزعامز

 ندهبرح بئاصم كنلاها لیوسس نایالوا دودعم ندنسهمظتنم هحلسم ء وقف كنمشد

 قلوا یسهلباقتمو هعسط حس كس وصموب . رددوجوم یمهیلک هدعاق ی-ملفار نوصم

 قوت ندک ارتشا هبه رح تاکرح هدوا : ردا بر هفطورب هدهدارفا راح ريغ هرزوا

 یرلکدهلبا كارتشا هیناصخ تالماعم هلتیامر مدع هبهفبظووب « رابراحمربغ . ردکمهلبا

  رظن فرص ندرلانتتسا ضعب عوضوم ةحارص هللا دوهع یک ماعریف - هدریدقت

 04 ترا ار اناوا شوم امام داو كاج قوت
 . رارلاق مورح هدندندنقح

 هدزکامز : ردوش یسهساغو هجوم تلع كنقوقح ساساوب نالوا راکرد یتا

 قثاف كن ةردق هنسیلاها لیون كتلود نمشد هدلاحیه « همظتنمو هحاسم ءهوقرب

 . ردهالح كج هلسهدیاوم ینیلاها براح ربع هسردا لامعتسا یتاحجروب ندنغیدلوا

 « لود قوقح نوجما قماقار, لح هنیدیاز قرهلوا موز كنهیرح بئاصمو تاف آ
 .ردیا عنم یهحلسم وق ندکمیا لامعتسا ینتیقتافوب یشراق هنسیلاها برا ریغ كنمشد
 هناکب هنامصاخ ینمی « برا ريغ » ةققح قحت | « همظتنم ةحلسم ةوق هکردمط طقف
 كجءدا هدافتسا ندقوق هقو [ ۱ ] ردفلکم هلتیاعر هدعاوقو هدنسشراق یلاها

 نیمأت ینوب . ردکجهلیا تربغ فرص نوجما قماغدا هنامیاضزآ ردق ینیدلوا نکمو

 ندکدتا عنم ینمشد -- ردق یتیدلوا کف ت ندنعا ها, و ددا لوا ةد نوا

 قج هلبآوط هدتیعضور, ههش "یعاد هلی هنایصخ تاینایو هلبنروص قتمیشاط حالس هرکوص
 . ردکچ هبابا هدیدازج هتدش یدارفا هاب

 اکوب هددداننا یرلکدتیا قدطت ینقح هیرح ٌهرداصمو هنباعم كرارحللاتح هتشيا

 1 یاوف كتلود « كم ال « را رحیبلا تحت ردهدکعا نوک تصضور, هاشم

 . ردرادتحالص ا تاتهح ماتتعا حیطلاب هلتفص و و . راردندنماسفا یسه رحم

 یفیدلوا عیطم ًارهاظ « رکبع نلک هنلزنم هدلاع رب نور نل کک هدتکلع نیشد 1
 تروص ینیدنک هدا الا نول تملظ - كنبحاص هناخ نالوا شملنارب نوصم نوعا

 . ردیلملو نیما ندنکحهیغا لتق هدهنانناخ



 A یمدانم قح كنسەراجت لعافس نمشد

 هنافس تراجم عونره هلیرابتعا تردقو توق « رانو هلیجوکیدلدیا حاضیا ءدهلوا

 هطسا و موم كا هلیروص یقءقبح هنیزوب كيوص « رلرحیبلا تح . راردش اف تاق تاق

 یسلواقفوم كنه راج نئافس هدهلداح قج هلحایشراق هنیرایدنک هکدمنا كر ین راظفح

 دعارقو لوصا ىع ردق هییدمش هکوب لاح . ردقوب لامحاو دسهار چیه نوجما
 نامزوا .رارویقبج هرح حطس ًاعوط نوجالامعتسا ییرح قحرارحبلاتح هیج وم

 لوس كلا لاحرد « رحمت 2 هتردنا رادتا هضرعت هر ندر , ىسەنەس ترا نمشد

 . رولوا ضورعم هب کله

 رحلا تحت بولیجآ ندنسهنفسترابث حاسمره و ندنسیگ برحره عبطلاب «ضرعتوب
 كنسهنفس ر ترا . ردلکد ترابع ندنشتا پوط داس نالوا هرطاخ "یعاد نوجما

 هعاح هل و ریلی هلوا هکله ده هدهجرد نع نوجا رحلات e هعاح

 . ردنکع ندتف رط تاراج هنیفسر یتاهیه هسيا یل اا

 یناسام ض رعت لعفلاب وند ۱ كس هتف تراجم نمشد هکردنابع كب كب هدلاحوش

 ندنسهشادنا قعولو ضورمم هسعت تمواتمو هعفادم رب نالوا تا دنا تاتو

 لوصا یراحردقهب یدمشهدنصایسارجاكفنتوتقح ءرسبلا تحت « هجدم یا ا

 ا ضرب هلو یا ناسا ضد شم دیر :سلسهدیا اعر هت داتعمآدع) وف و

 كج هدا ترمغ CÛ زادمم کو رحیاات رم عطلاب هدردش یتیدنولو هدنسثراق

 هدلاح یه وب . ردک هل روط یتسهیفسس تراجم نمشد فیقوت البو راطخا الب ینمی

 ]٩[ ۰ ددیحرص قح هلرارحیلا تحت
 هدروصیدنع كبو ریاغم هنسهساسا دءاوف لودقوقح «كعا مالا یفالخ كنو

 ورد ره اصخحش ندفرطر . ردکعد كمیا شر زاتما ر هنسهفاط كنتنافس ترا

 لامعتسا قحوب نلیرو هنسیدنک ندفرط رکید « هقئاط نالاق نوصم ندلاتحا ضرعت

 دز تف واقم هرحبلات رک ا ا هتعضو رر فعض نوجا نا ر هلا

 مهم یس هیر هوق نمشد هدنسههاس یقح هعفادم و هققطایف 5 ربلس هل وا جام ههر داصم

 قمالوا راحود هضرعت "ةيادب هدر مرلنو یک ینج هلوا شلد_اهیوقت هلراب راحم هدرادةمرپ

 E نایاس تفور چه هسلاو . یدقح هلوا شلدا هدزاتمارب

 هداروب طقف را هناوا جارختسا یر لو ا یر E لب هباق
 . ردلکد 2ح ع وضو. هلئسو



 یسهعو# یسهتاوک اف قوقح 8 ۸ 6

 یدج نامزه هنناکرح یضرعت یو ییفادت كنسهنفس تراحم نمشد « رحبلاتحم

 موعلاب كنمشد : هکزکجهیید قرهلوا باوج هلأوسوب ؟ رونواوب صورعم هدنروص
 ین رایوط رنو هکنوح . رسال واوا راظتنا هتکرحرب هلو نامزیه ندنسه راحت نافس

 (۷) راردلکد شهردار نوجا یروما تاهرمشت ایو یماقیا مالس مسر زکلای هروا و

 شید زواج لاتحاوب هدنسشراق ی افس تراجم نوتب ناه كفالنا هدهرضاح ةبراح
 هلک ءدعاق « یرلتموکح فالتنا اربخآ هرزوا یفیدلوا مولعم کنوح . ربلک مزال كلدبا

 .ددراشعا صا ین زیهجت هلراپوط كتنافس تراجم هلجاب قرهلوا
 هحالسرپ هقشاب هدرارواو نیهلدیا زیهجم هلرلپوط « ناناوب حاسم ريغ هک ردقوش

 هلینروص قعولوبهدنششت هعاح هرحللاتح نالواشمقبح هنیزوبوص هدرانوا .راردکلم

 زهجم هلیوط "ءانب هلاتحا وب درج « اعفاو . راریایبهدیا لیکسشت کامن نوجا رحیلا تحت
 مالغاص هدنقح ینیدنوو هدنتبن هعفادم یو ضرعت كنسهنفس تراجت نشد رب نایالوا

 نکم « یشداق هرل,دعبااتحت هدر, هدکلرپ هلبا ینف احا وب طقف . نمهلیررو مکح رب
 یدنک ندنفرط راتموکح نشد راد هتسادبا تجار هنحالس هعاحو ردق ینیدلوا

 هلو هد كن هيرا نئافس زمسحالس هلرخا رعت « یيدلدیا اطعا اوا هنیراهیراجم نتافس
 ینیدالوا هدنن ضرعت هرحلاتح كنوا هسرونولوب مولعم ینبدلوا فلکم هلزواح رب

 ۳ ۰ رام تراش یدک" تنی راتفوکح نمشد .زالق بس چمه هط نر هدلوب
 . ردیمولعم كناهج هيا یرلفدلوا شا اععا تالعت یت و

 ۳ یر لرد نا یرکدتیاداخا كن راوکح نمشد هلع ءاس
 اسلص قرهلوا ربات هلو لات قوقح اساسا « یفراق هرارحلاتح هققلاق «یتهتفس
 یی ندنفیالوا مهم هلقلوب هد ضرعتر قرهلوا قوقح یفاتم هدایز اهد ايو تمواقم

 «یسنلسروط فق ولالب و زاعخاالب كشاف ت راحت ندل.و و ید هدنح راځ ۹: ونع هام

 . ردشلک هنلاح حرص قحر نوجما رارحیل تحت
 نالاوكنتموکح نال هسيا شمهلدیا تکرح هالویود تقورهیثراق هنسهلح رک ا

 هدایز ندا و لودقوقح راتو . ردلعا رک هانا كنیراتادنام وق کلات

Eهدهعفادم هدیشراق هرلرحیلاتحم مارب هللا هبرح لئافس « ]۱  

 ققحم ییدلدیا اطعا دلراوا یکو و شم و تاهلعت هننئافس ترابت " ةحارص نوجا یرلءاغولو
 . یدقح هلوا هقشاب تیعضو هدارو لامزوا « یدهلوا شل »



 1A0 & یەواقم قح ك: رام ناقس نمشد

 تایضتقم امر هنسلک هلوص> هکلونرب كويب اهد نوجا یرلرحبلاتحت یدنک - قرەلوا
 . ردرلشعا تیاعر هنو

 كتهجر یصوصخ هدنقح یافس تراجن نمشد زهحم هلبوط هدنسءهرص تاعلاطم ون

 لر ا ضعب ناعم نکلاب لود ق وت رضاح ارم د ء ردم زال ی ا هژاتعا ین اهد

 ء یدک ترح هاو نالوا شلدیا لاخ دا هتیدادغ ,همظتنم هب یاوق ہد سماد معاوقو
 یو ندبتسانلا كفوو وه اا ناو ست تا ۶ ها ات و

 [۱] .ردقو اهد دشح رب رکید هدنسهنروا كتکیاو

 نوجاكم ریو تسضور_ یصوصخ ندهطق وب برام نوای ضد كنسعلود اوج
 اک نزاع یه ۲2 ر روما نا رفا مشا ردو میدی « تاشعت نالوا ندا ارحا
 فرط یب رءهدیا هدافتسا ندقوقح دناع هتنافس تراجو هدلاح ییک تداجترب اسم

 یاوت «دهلداجم یشراق هنیرابک برح مفاطرب كنمشد .داضمب « ناقیچ بوریک هرانایا
 ینوب یرلتلود فالتنا هک - هصصزرب طسوتم زاح ینتیهام یعورشم وزجرب كنهبر#
 زر وغ وا وت یدوجو كن - رادوبتسیا تعا قطن هدنقح ی اس تراک حلسم

 . نهب دیآ
 یک رب سا ماتم لع کک مع, نوا شا

 مع از )روم یک ر و یداط 2 وا یتفص شکم دود تا

 كامایبهلب دیا قرع قرلبت | لیدوط رالعخا الب یعیبط یک یسهبیرح نافس رکید كنمشد
 ۱ رک زالو شوت یاس اهر یار اه فس هد نهج /رف رس

 و دن ىلا دردح و نبعم كقول تدم هد راما فرط ی «هدنص وصخ دوز کنوح

 لاسم هدلکد یک برح نئافسو .ددراو یتیمها كویوب كنو هدناصوصخ راسو
 اد ندزواحم لرلای ندکعا لارتشا هتامساخ با حالس هداخوا رد و
 . رارولوا شعاب ینادودیح زکد ایو كارورت قنارف هقو . ردیلعا باتتجا

 لوق یرظن طو ىح رب یشراق هرالود نالوا مصخ هست مرکتا

 تافرمت هدنس«مانيها یلوصونرب 4 Pe Cue Rules یسهنس ۱۹۱۶ ۰ ردەدکما

۳ 
EEN 

 سا راع حلس هدنس هغي یمن ۲۰۱۵ كنههمانلاس سوقتوا نداد هسه ۶ ا3

 . ردهملاطم نایاش هصاح اب هلاقم لناو:ع
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Ship of War » shall include armed ship»تان حاسم یریعآ اوت ر »  

 . رولد « ردلماش

 هن اف س تراحت یداع هدنقح « یسهراجم لافس حلسم » كنسیدنک نکیا هل وب و

 هبهبیرح دعاوق یتح . روهتسبا كما هدافتسا ندنازابتماو قوقح هلعاب نایدبا شخ

 زما ی.هلماعم یک تراک یداع هنسک تراجت حاسم یکوب راف رط ی راکتاعر ًاماع

 . رویلبک تدحرب « هرتلکنا هنیا رازاعاط یقوقحوا هرلنوو

 اندا لاك وان رجا كمریو یتنصیسک تراجت حلسم ًارظن هلود قوقح

 ا یوو سشادیا افاكطنا مث هلمحاب ىا .دنصوصخ یار فا هنلکش لت برح

 هداینوناق هدام نلیدبا رشن هدنرا ۱۹۱6 زوع ۲۲ ًالیذ هنهمانءاظن هیرح مئانغ ناملآ

 كخراک تراجحم حلسم نالوا شمرتسوک تمواقم هلسوت حالس یئ راق هطبضو فقوت

 راز و ن نادنفرظ انالآ يانا لوف ینهلماعم برح رمتسا هدنقح یاں

 اماع « یتموکح ابنالا ًارظن هنسهصطق دعاوف لودلانب قوقح . ردتخمو تفطاع
 كمرتسوک تمواقم هلحالس ربارب هلکنو و شمهلدبا غارفا هنکش یسک برح

 یسهلماعمروربت قنارف هنا سك ناس تراجم هلجاب نانو شا كلارتشا هنامصام هلبتروص
 1 یدرلک مزال كما قطن

 یضرعت كنسهتفس تراج رب حاسم ىليذ كنسهمانماظن هبرح مئانغ نالا اذ
 4 ردهدکا سرت یتسازج هروک اکوا ویتات یک هر تواقش وا ر یه هدتهامر

 لارتشا "العفهناصاخم هلهجورب کناه ره رانون : هجنلک هتنابنرع یتاافس تراجت حاسمریغ
 ۶ ۱۳۱ نا روا دارو تمقاقم هام مانتغا ولو - هسراردیا

 یو ییذ همانماظن روك ذم اعقاو . ردا باجحما كما دع یک روربت قنارف یراتو

 زکلاپ .ددهدکعا نمضت e و همانناملمت یهدیابوب هدهسرویما رکذ "ةحارص
 ندنفرط انامل | هدنفحیاسم یمهتفستراحت نمشدرپ حلسم ندا زارا تمواقمهلحالس

 تلود رب چیه کنوح . ردلکد ریافم ٌهلود قوتح «ّتلا « یسارحا هلماعمر عالم اهد

 هدیدازج هلسدمظعاو دشا كرلازج نلیدا زوج هطود قوقح یهعونم لاعفا نوجا

 ۱ ردقوب تیروبحم ر کما

 :ردی | هج ور هبق وقح تعضو هروک هلود قوتح «هساا ریلی دب | هعلاطم هاتف د لصاحا



 1۸۷ %& یمواقمقح كنسه را سافس نمشد

 كارخ. ینافنعاها(۷) سیاف نوک ۱)ا :اردعوت کیا ناف هل ود ی وه

 خیانت مو ی یر رجب و وتو یجنچوا رب كلوب . . « یرغ كنئافس

 ندیا كلارتشا هئامصاخم ءابا ضررمت ايو تمواقم حاسم . راریلیبهدبا كارتشا لعفلاب هنامصاخم

 رولوا لئاز هباج ولردیهییدلبا شح كلود قوقح نوجا راهاطو نافس براح ربغ

 كمصخ کلب « لکد هماج ندا تناص یتسیلاها براحم ریغ كتمسشد هداعلالع و

 زکد «رامدآوب . نملبریو هرانآ هلس اخ یراقدلوا دفتسم كنسهس رح ةماظتنم یاوق

 . سلسهزوک هلماعم ی

 او ا و دن ایت وواف یاسر وا
 نلیدادرس راد هنتیدوجوم كقحرب هليو ندنفرط یراتلود فالتنا .ردهدکعا رهاظت

 طاقسا ندتعص یدعاوف هب لومعم ردق هیدمش هدنقح هرداصمو طض « تاعدم

 هنلاح تاور عر یو هدلاوخا ضعبو هدکمرو تحالص هنیرارحلاتحک نالآ نوجا
 . ردهدقع وق

 كحال رحبلاتح و « دیدشآ هدنف وف موزا ی هب رحم هب رام «هیرو اب < رلاعداو

 « ندکما دست ینافلت نانا هری شوب نب زمسکمهدبا ثارا هصقنر چیه هننارأت
 .ردهدکمهمر و هرع ر هقشاب ندکملبا جاتنا ین :ک اله فسأتلاعم كرابراح ربغ قوح رب

 نالوا فمات لباق هلیدعاوق لودلانب قوقح «هرا 9 ند رحو هسزالوا جچسه هب هلع ءان

 ی رلکج همهدیا كارتا ,SAE ا تداح هلت ر وص رب چه ینعل «كن ەي رظن هناک,

 لوق هد هعطق تروص ندنفرط همظعم لود هلبصوصخ و هب رح لود "مومعلاب كاسا

 . ژرهدیا راظتنا هلکاام هتسلدیا قیدصتو

 یمهدلاوک اف یاوقح لو اتسا یم رم
 یسردم همام قوقح یواعم سردم هماع قوتح

 من رب وسسلار افر مدام رس مدر



 یس 9 تلاکو هدیاطامسا

 میس ق

 نالوا زعندم نواف هلئسم وش ندا توعد یلاقو كق قوج كي هدههتف بک

 ارشو عب ۱ هدام ىج ۱۲۱ هلحم . رداکد نتلدیا لح هدیوصر ځ رص هدر د هل

 ع او لاف تام هوم یدقع كلكو هدحاص رارفا نعو هدهراعنو

 هدنروصییاو رولوا حح ید یمن افتک | هلیاتفاضا هنسفت هدیویملیق فاضم هنکوم

 دقع قوقح هسیا زاما فاضم هلکوم دقع طقف . رولوا تبان هنلکوم قحا تیکلم ید
 هلکوم ید دقع قوقح هسا روناق فاضم هلکوم رک او رولوا دناع هلکو یني هدقاع

 هراعاو هه » هدنس.دام یح ۱۵7۰و « رولوا یک لوسر لکو هدنروصو و رولوا دام

 هنلکؤم یدتع كلک و هدحلص راکنانعو هدهیراضم و تاشو صا فاو عادیاو نهرو

 راد هناکلع هبد «. زالوا حح هسیا زاملق فاضم هنلکوم ردمزال یسملیق فاضم

 نانلوادع ندناطاقساو شعا قیرف ندنرکیدکب ینماکحا دوقع راد هاطاق-ا ابا دوقع
 هتلاسر كتلاکو هدنلاح تفاضا ارز . ردشلا بارشا یزاوح مدع كتلاكو هددوقع

 هدنسهدام یحم ۱8۵5 كنم هن یتیدالوا ندنلسف تلاکو هسیا كتلاسرو ققح القا

 تام یسلوا تلاسر او تاکو ظاقلا كناربعت و ظافلا نانل وا لامعتسا . ردح رصم

 نان كلکش یبایه هاب رابتعا یتردناع عج ص لدقع قوقح هکنوچ هنه,ردشکد ینهلتسم
 هر دا واسم وو

 هلون هللا رلدقع ینجهنلو هدننروبم تفاضا هلکؤم نوجا لک و كناهتف هک لاح
 یرلدصقم ندمسش یرلکدلیا نیودن هسد رادقع ینجهلتوط هتسراو ندت رور

 الب دوعا لسقو هسقو .ردراهظا یتتیدع تروصو تهج لدقع قوقح

 نالوا ثحاب نددوقعرتاد هناکلع هسیاهلحم .رداکد نایب ی راتح مدع ءدنلاح ی رلاشناهفاضا

 اع هالابتحو یغیدتوط میان هلبصفت ین هل هدهج رد قج هناوا تلت باتطا ءدنسهدام ی ۱
 راد هناطاقتسا هدلاح کیدروک موزا هحضوت هدهلیا رللاثم هجمريآ یرلساسا ناننوا لقت

 یراقهدنصت هلیب یتتیشاع هتسکناه ندهوحبم دوقع هللا تلاکو دقع هدهدام نالوا
 هکردشللا افتک اهلسهمم ٌهرابع «زالوا حیحهسیازاملیقفاضم هلک وم هندیاددرت راچود



 1۸٩۹ 2 یسهاسنم تلاکو هدیاطاتسا

 هلح هدر. . ردراو یرورض لوف ینتح مدع كنهوحم دوقع ايو كتلاكو اي هحتلاب

 شقادحوت یماکحا دناع «رانالوب هدنتفرط كدقع هدد وقع نانلوا دادعت هلا زاحما وش

 هدهدامنام یرلحراش هل ما هتل . ردقام هنیرظن طاق یهدنحمو كناهتف هک دولوا

 . ردراشمشیلاج هنیمأتیمکح تباعا كرءدیا حاضیا هلیارادق ضعب یدوقع نانلوا دادعت

 نیح كنهداموب «یدبا هسلوا شلدیا رشنو عبط یراهمانعض تارکاذم كنتمح هلحم

 نکع هلئسم لح قرهلشالکا ینیدنلوا دقعت مالا ل دات كلماوع یک هن هدننیودت

 .ردمو رګ ندعم رادتمقو مهموب زونه ضمهناخبنکقوقح فسالاعم طقف . یدرواوا

 یتایهام كد وقع اهقف .ددراو یرورض قسعت و ییقدنندشاب کی ز هلئسم نوکوب هلع ءانب
 : رار رت دنا روصت لامحا کیا نوعا رادقع ی رکو هدوجو كلک و كرهدبا ققدت

 .رهدیا جم .دناکلع قحناوب هکرادق- ین هلاقینغتسم ندتفاضا کوم كلکو -- ۱
 یتهجش یدقع كلک و یسک. دارا ندنرالع ند راس راک هدرتو او
 هدندم یاضقنا قحا كنکلم هدراخلاطرشب عیب . رولوا تبا هلکوم کلم نالوا

 یکتا هراا هل نم

 ن تکه تفاصاهلاوم هدرلب ONE IEEE می

 قوقح هکردقوشو تباث هلکؤم تعفم تكلم «هقرتنکلم نالکهلوصح هلیدقع كلکو

 ها ره رداکد هلع قفتم هغ الا نار یصوصخ تو دی هلک و هفام عم ۰ رددناع هک و دقع

 قلوا لها هباحیتسا و باجحماو ىسملوا لذ و كدقاع هدیرالناد .ردىرظن ةطهأ كيهفح
 قوقح هلع ءانب .ردیشلو ربتعم همد الا شح «لکد هلاکولابسحم كنيزوس هلیراتعا
 تابلو ردیرتا كيهبانتساهسیا یردناع هلک وم ثامکح .ردیا باجماقعلوادع لصا هددقع

 ردع هجمرارادقم راترورض ارز رد لکم هدمکح ارصحم ید هدهطق و رکلا

 هدیتلت قرهلوا لبصا سکعلاب .ردقوب ترورض هسیا هدلممشت هدقع قوقحی ابن .رونلوا

 یالو «سفسنوجا ترشابم هدقع هبرابتعا قعلوب لقاع لک وینعی ردراو تاعام هلصا

 ذات .ردلکد دفا یلافرصتنالوا دنتسم «تالوو هدنکلم كنسهقشاب هک ردقوش .ردزناح

 تبالوءدقعیاشنا هسقوب .ردهدکانیمأتیوب هسیا لکوت .رنارا یساضر كنکلامنوجا
 .نههدیارادقا هفرصت یاشنا لک ؤم یزیم رغ صاق ر مک هتن .ردلکد راح ینوق ردا تابثا

 هلک و.دن-وصخ كلم تومن هدلکؤم «هلکم هدنصوصخ هدافتسا ندفرصت لکو هصالخ



 یسهعومب یسهنلوک ان قوقح >> ۰

 ,ندنمباوت كکلمیدقع قوقحرلروعا كارتشا هرظن هطقو یارضح هلال ها ردنلخ

 لاق هننح هل وا تبا کا هدكقوقح هسیا ر وما وا تا هلک وم لصن كلم كرهدا دع

 . راروش و

 .ردروصتم هدناطاقسا قحا هکر ادقع ینج هم هلاق ینغتسم ندتفاضا هنلکّوم ثلکو ۲

 مدع هلع ءانس .ردقو قوقح ناکما هل رال ارا ندزانلعو بس راک هدرلنوب

 هلکم زستفاضاماتن هدرلنوب هدلاحوش .ردلیحتسه یوم هلکو» كجان .دناح تفاضا

 .ردنکدنکی |ناک دقعهفامعم .روبنلوا دع حب ربغ نوجا لکم دقعو رودمهلوا داع
 لدقع ۰ رددفتسم لکو ارصحنم ندنجاتنو دقعنم قرهلوا حح هنیاسحو مان لکو

 نالوا لکو هحاکن الثم ردندایقوب یدقع حاکن هتشیا .ردقون یسهقالعرب هللا لکم

 هنالف » كرهدبا دصق ینلکوم ًاباطخ هبهیوطخم هیارتسیا كّما افا لاو یاضتقم همک
 هنسیدنکه کن وج رول وادناع هلکم حاکن هیارد « مدتا » هدوا رد « تیا موز کش

 جوز یسیدنک لکد یلکؤم <یدنا هل وا شعد تما جوز اکب « لکو .ردشلدا تفاضا

 ردلکد روصتم انغتسا ندتفاضا نوجا لکو هداروب هک رو لیروک . یدرولوا شما

 كنهج وز هک ولاح .ردقوب لاټحاهنسمتک هلکؤم هرکص قرهلوا تبات هلکو الوا كحاکن

 ثح ندنسهلکوم ندنغج هم هنلوا روصت روذح رب هلو نوجایلک و نالوا كکرا هحاکن

 كنسهقشاب كلك وهدءدملخ و قالطنالوا ندناطاقسا مک هتن رولیبهلاق ینغتسم هدنصومخ

 هلیئروص تفاضا هنضن هيد « مدتبا عاخ » ابو «مدتا قلطت »هج زکلای هدنفح یسهجوز

 تاشفانم ندیا قلعت هعوضومو هدهبهقف بت . رونلوا راتعا هنرادقع نالوعوقو

 . رولیپهل وا طابنتسا هيلا مناتن ندنالصفتو

 ندلک ؤم 7 تم ہد رلک رم هرظافلا لات هدرقع رود مدداصا -- ۷

 فرورض تحم نداکؤم .ردقوب یتروبحم تفاضا هلکوم هددوقع نالوا یرورض تح

 نالوا لیکو هحاکن ندنفرط جوز الثم .رددوجوم هلتعسط هفاضا هسا هددوقع نالوا

 تفاضا هنغ نیزرسکعاتح .ردهدننقومثحم ندنلکوم نوجا افایتلاکو یاضتقم همک

 هک م دقع یک لیکو هبارش ینیعم یش . رولوا دقمنم نوجا یسیدنک حاکن هسیا ردیا

 هلکم یدوصقم كناهتف هسقوب .ردیباجما دقع تبهام لاحوب هکرول وا كعد .زاوا دنا



 1۹۱ KZ یسهلسشم تلاکو هدناطاقسا

 ام حاکنوب مب ؟ه رکعت كعد زالوا حج لتر وص رب چه دقع هسیا زاملوا تفاضا

 یدقعیعی هسید « مدتسا جیم ۱ هج زکلای نیزسکما ثحم ندنسهلکوم لکو كي هج وز

 .رولوا حى “ةع ها هل ا تفاضا هنس هلک وه

 رش رر كنو كاع را نیکو كلاط (r قرقرقم تصر < ۲

۱ 

 نداکؤم هنیدزوا لام نالوا یضوبقم یلکو كفرط قجهلوا لئاز یتکلم ارز
 حی هاب هسلوا یطاقسا دقعوا هسشبا ارجا یدقع نالوا هب لکّوم نیزسکمنا ثحم

Eهراعا « نهر « هه < حلص راکنا نع ووا داع هنلک وه الثم  > 

 هراعا .رولی هباي حلص راکنا نع هنیرزوا لام نالوا شلدا ملست هرزوا قعلوا ضارقا

 یلکو كفرط نالوا بلاط هکلع اما .رولیبهدیا قدصت « ضارقا « نهر « عادبا « هه
 «الشغاب هنالف لک قم » الثم ربلاق هدننرورض ثح ندنلک و هدنددص افا یتلاکو یاضتقم

 ضارفاهالف» ايو هریو تیراع هیالف» ايو « تبا قدصت هیالف » ایو « «تبا نهر هالف »

 ندنوب لکوم هسيا رولوا كج هبد ۰ تیا نهر اکب » «« الشغاب اک » هکنوح رید « تیا

 اما نوعا ین لکو ها ردا تقاوم هاخا هوش فرط یکید ا

 . رولوا شما ناسراو
 هب احسا كرجوم «كمعباب هدهض واعم دوقعی « تیا راجا اکب » « « تاص کی » هک وللاح

 هنالف د نوحا لک و ینعی زالوا داع لکو رولوا تبا هلک ؤم تکلم هدنااح یتقفاوم

 زالروک یروح كعد « تيا راجا هیالف » « « تاص

 نقم للد مت تاراق ارا كور ی .داضا تار تنابرق اک

 . ,رفاععنم ريع مم م ك مع

 هرج ینلک وم كلکو قجهنلوا ربج هیافا یدقع قوقح هدهضواعم دوقع اریز

 كعریتدقع نراس . ردهدنسهماثم تلا ر لکو هسیا هدهعربت دوةع . ردراو یتحالص

 مدع هدهسرواس بز ى هداف رح هدلاح یسلو یضوشم كلکو لام نالوا ییحم

 قبضت لکو ندنقج همهلوا ردتقم هربج نوجا عرب ینلکؤم لکو هدنلاح تیضوبقم



 یسهعومع یس هتل وک اف قوقح > ۷۲

 .الشغاب هفاضا الب دا داوا یضومقم یش ینج هبالشغاب كلك و ههه الثم .ربلاق زسانعم
 _ هسهمایا رج همس ینلک ژمو ندنکجهیمهدیا ماست هسیا شمالوا یضوبقم . رول
 ی هوم هو رولسهر و یوهوم 4 کنوح رول وا کک یمەىه ر هفاضا ندنکح

 هلبروک عج رب قجهلوا تعجارم نوجا هل بوهوم هلو رولبهتسیا نوما كمريو
 هدنلاع هفاضا نوتا تعجاص اکا بولیب هل بوهوم هک شماملوا ثحب ندبهاو . رولیب

 یدقع قوقح كرهدک هلک وم نالوا بهاو یی رولوا كلام هعج رب هل بوهوم

 . رولب هنسیا ینمیلست كي وه وم ردا سقعل

 تاققدت هدهدنرزوا رالوقو باج ا اهقف هدنددص نیست ینعج كدقع قوقح
 : راز ودیا ارقتسا یها لاکشا كر.ديا ارحا هص وصح

 ی د وقع اک و 3
 ہہوا نشا حج نداک وم دفاع اب و كلک و هددق ۰

 , ردل ّوسم لک وم هدهعربت دوقعو لکو نددقع قوقح هدهضواعم

 یاضتقم كلک و .دهضواعم دوتع یملوا شماعا ثح ندلک وم كنیرب چیه ۷۰

 ؛رولقاب هسیااهدهعربت دوقع .ردلصا ردق هبهحنلواتباث ینالخ «یبلوا هدکمبا افایلاکو

 کو
 ناعم ےک ہتن .رد ,هحنم هللاح شرت یسهدافتسا كاك وم هدلاحوش ردلصا یسعولوا دع

 بواعلوا لم هافا یتلاکو یاضتقم یمارتشا هلباهثحاف هدایز كيالوا لکو هار ش یلش

 رب لکو .رونلوا لوق قرهلوا لصا یسلوا شا ارجا نوجا یش یدقع و تاکو
 قلعت هرزوا قلوا دام هلک وم كعربت دقع : رولقاب هسا هدنتعضو كلم هدعرت دقع

 «رونلوادع اغا یتلاکو یاضتتم هعفاو تکرح هسیاشلوا یضوقمكلک و نامعا کج هلبا
 رمض» هدنحم ندنلکٌوم هابسح یتیروبحم مالعا هو بلاط هيا شالوا یضوبقم

 رب اع هتسیدنک لیا بذک رابتخا نیزسکمنا تفاضا .ربلک هلوصح تفاضا ندنفج هلق
 شمالاققوقح ناکما هلوق هل قرهلوا یلوضف یدقع هدردق یيدلیا ناب قرهلوا نبع

 كې لکم دتعهو كنلاک و هن ءیتفک تفاضا مدعو تفاضا هلک ؤم هکرولیروک . رولوا

 یممالو بولوب دوجوكدقع نالوا ه لک ء او ككاو ا ا روا یک

 . ردهقشاپ یسامهدیا بودیا هدافتسا كلک وم یردهقْشاب.

 بلاط نوح یسفن دعا ع رصت یلکوم هسیا هدنتعضو یلاط كعربت دقع ر كس



 1۰۳ B$ یسهلئسم تااکو هدناطاتسا

 قل وا عاص راکنا نء«هبراض» «تکرش «ضارقا «عادنا«نهر«ءراعا « هبههج هلح نی ربان

 هل دقع ندکمالدبا هفاضا هلک ومهسر ول وا روصت هدنتعض و بلاط لث وهدد وقع نان و ادا دعآء رزوا

 "ین یح هر وهسرونل وار وصت هدننعض و كلم . ربلک مزال یسهدافتسامدع كلك وم«لکد یت مدع

 1 ۰ ۳ ۱ ۳ 2 دا ۳ 0
 ت مدع كن هلحم ست .رواوا حس رلدقع ینح های راف ا الب هسیا شلوا یخوش

 هداکش و قوقح یک ند بلط « هعیدو دادرتسا « عوجد ندهبه رلاق لمهم یتحارص

 شمالوا یضوم لکد اه و ینیدا وا هدهض واعم د وقع یع) ۰ ردا اصا هلک وم

 ناکما هب هدافتسا فرط کند ارز ضار وک هقوقح تد و> وم هدي دمع 44 اصا YM هيا
 0 - 2 . تب ۳7 ۰

 و ۳ یسهرقف تخ مدع كەل هتشيا . ردم هک هتماقع دقع ندنغج همهلو

 . ردشنلوا قوس هدروص قاطم مکح هح هلع هک وملاح َ ر دقسطلا هام هدقش

 یک لا اشناداییک12 ہبہ رای ت لاس رر تفر ل رقع همنلابم تک منملکوم -- 4

 . ۔ہفول لح کرک
 ض.بنداهقف .ردشم ریدشل رب یلکش یکیاهلیراتعا هقوقح مان «ثح نداکؤم اعقاو

 كضارةتسا هلضفل تلاکو هلس 4سال وا قوسم تڪ ندلکؤم هدتلاکو هضا رثتسا تاود

 ید هدتلاکو هضا رقتس-ا ا هتاقفدت كیاهتف ناقه هده رلر ودیا رص یالطب

 ندلکّوم طقفو هلظفل تلاکو هيا راح لصا ضارقتسا نوجا لسع هلظفل تلاسر

 هدنلاح قمافلوا ثح ندلکوم . ردزاح ضارقتسا هدنوحما لکوم هلتروص كح

 . رلاق هنسیدنک كلک و « زالوا كاكؤم ضرق نالا هلتلاکو تفص
 نوناق [*] املا یکه تن .ردقفاوم هدهناشلتیهدهبرغ قوقح «جاتنوش نانلوا طانتسا

 هتلاکوو تبار كسی هم نوت انالا نالپیدتا مبطو هجرت هجنسهل لج تراظن هلدع [*]

 ۰ ردشملوا هدانا هلهجووش مكحول هدهدام یجن ۱۰: جردنم هدنصوصخ لصف نالوا رئاد

 یماکحا كناضر نا يیدتا نایمرد قرهلوا هتمات كاك وم هدناخاد یا اکو دودح كارب «

 ۰ رولوا تبا هدنہیلع یلک زمایو نوح یلک وم هیرغوط ند رغوط
 داروک ذم نایب هللا یعونو یقرهلوا هما یلکوم ه یرغوط ند یرغوط تكتف اهر ناب

 هدنسارا یسلوا شاد طارنتسا ندهدوح و٥ لاوحاو طارش كنموزل یوتو قرهل وا هاب لوا

 یدنک هبا راسا لالدتسا ًحاو یساضو كقا تکرح همان كنسهقشاب رک ۱ .ردقو قرف نوک
 یشراق ههسک ۵ زاما هرابتعا رظا یص وصح ییدالوا دوحوم یءاضر كعا کک 4-ماو

 كنهدام وبشا هدالاح یسلو ع وقو یشراق هنری اب كنهسمک لوا كناضر ناب نالک مزال یامرد

 . رونلوا قیبطت " ةباتم یمکح یمهرقف ىج ر



 یسهعومب یسهناوک اف قوتح چ ۹ ٤

 تفاضا الب هکردقوش . ردشماعوط فلکم هلبا روح هفاضا هلکوم لکو یسدم

 لک | كشدناع هنسیدنک ءادقع ینسهدخاوم ايو هدافتسا كلکوم هدرادشء قجهلوعوقو

 الک ا ی دناع هلکوم كدقع ندهدوجوم لاوحاو طئارش ینعب . روقار هتسباو هتسملش

 ما لکو لدقع هرزوا ینیدلوا دومش» هدز وقح هکرول وا دخحا وم و ا زماش

 ردکید شلدیا لوف یدوجوم قرهلوا هناسحو

 هفاک تامولعم هفرط رکید هدنقح یتااکو یدقاع لکو هدیسندم نوناق هسنارف

 لوئس«ینالوط ندناصوصخ قجهللوادع جراخ ندنلاکو ُهرئاد هدنلاح یسلوا شیامرو

 ۳۰ ردهدکلاا قلت ربتعم نوجا لکو یدقع هدنلاح هفاضا مدع ییمی هدکعا دع

 . ردقو یرالکش فاتخم هادوقع قجهلساب هلاکولاب رظن هنسندم نوناق هرم وسا
 هفاضا هلک وم هلسسقوقح ربعت یرورض تحم ندلکوم هددوقع قجهلوا اشنا "ةلاکو
 هدّلما هدافتسا ندنحشاتن كدقع رب نالوعوقو رةفاضا الب هک ردق وس . ردراو ی روبح

 . ردلها هلامعتسا قوقح ینیدلوا راح كنیحناس رب قحن هدصوصخ وش لکوم نالو
 رب یابی لک و نددقع ییدربتک هدوجو هنیاسح لک وم طقف و هما یدنک كلکو

 بج وم مع فل یحوصح تلاکو تىق وبسم .رولمهلوا دفتسم هدنسهجرد صخش

 هداعسا نکما دکن ر هتشاب نوجما لک وم ندندقع هناشا الب كلك وا زالوا
9 ۰ +۰« 

 : یمردم هند. قوقح یسهتاوک اف قوقح [" ) ۰ رانرو

 رمعلا ربا مدار ید ام

 ینیدلوا زئاح هب هک ندبا هلواقم دقع هلیسودنک هلاکولا بسحم لیکو : هدام ۱۹۹۷» []

 هقدالوا شلدا طرش ینجهلوا باع هنسن نام هدلاح یکیدرو هیفاک تامولعم هدنقح تیحالص

 « . زاملوا دع نماضو لوم ییالوط ندنالماعم نالوا ارجا هدنجراخ تلاکو راد

 «یملح ترصن : یسهجر لیویسدوق»

 یشراق هب هتلا" صاخشا نوجما ییاسح كناک رم قرهلوا هنمان یدنک لکو اه

 هدکدتا اا ینس هفاتخح فئاظو نالوا یثراق هلیک و كنسردنك لکم هسا ردیا ناسا تاب ولطم

 كسافم قحو لکوم هديا ردیا سالفا لیکو ( ۱۱5 ۰۱۱۰ د ) رولوا یلام كلک رم تابولطموا

 نانلواارتشا هتناسحلکومطقف نا یدنک ندنفرط لکو كلذک . رولیبهدایوءد یدندنسهصام

 یشراق هلکّوم كنهصام طقف . رول هدا دادرتسا ندنسهصام لکو لکوم ید ییهلوقنم یایشا

 ۍجرو كنهسمک رب كلا صخش ر : هدام ۱۱۰6 (۸۹۵ : م) ۰ زلک للخ هنسلج قح
 » 2 2. رولوآ ات هنقوقح كناد هدرادتموا هدکد تا ادا هشاد



 هدراتکدع ضمب نوچ لح یبئاوق تافالتخا

 [1] هیونات ماکعا عوضوم

 ات ر لود رص وصح قو

 ین یصخش اعاد ًارظن هب هعامجا تمدخ یرلکدتا افاو هنیراادمو لصا ران وناق

 رانوسنل و هنیارارونولوب هدمرتیه یصاخشا ادنتسم هراساسا ضعب یک ءاشنم او هاکتماقا

 كود ندا رشت ی رانا یس ی اک ی زا یارتت هر تحت و
 . ردلکد لماش هاشاو,صاخشا فک نانو هدنلعاد ا تکلت ک

 نالوا امرفمکح هدننامز هتلادوفو نئاوت تبصخش نالوا یراح هدننامز رارابراب

 یني حضوت هلثسم تقبقح هدزعامز . ردشمْع ندقوچ ینامز كنتايرظن نیناوق تیکلم
 .ردشعا نینینیدلوا راح یرلهصاخ تیکلم هد مح «تیصخش مه هدنامز نبع كرلنوناق
 یراذآ و مداخ ههیاح ینعفانم كرلن| هسیاشلوا عضو نوجا رامیک اررز ردیصخش رانوناق
 عضو هسوناق ماکحا نوجما یسهعس یدنک ۱ كتلود یه . ردوا هقعل هدر ره

 . ردعسط هدییدتا

 كعاتجا ماظن ینیداوا دنتسم كدارفا قوقح اریز ءردکلم رانوناق ندف رط رکید

 كس یرافدلوا بونم قحن | یسهظفاحم كدارفا قوقح .ردعودوم هرانآ یسهظفاحم
 . ردعاق هلا ی وصم ندللخو ز واحم ولر دیه
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 یمهعو#گ یمهتلوک اف قوقح >) ۰

 ندیغوط ندفرطر : ردراو ی.هحاس ییا یربآ هدكنوناق EE هتشيا

 یارجا هدنرزوا رانالوا بونم هنسودنک هلیسالوط هاکتماقا ۳ تیعبات هی رط

 رد را سقل هدر یرظدتا قوس فلش راهناذ تاطوظح و لاصم یرلناو رأت

 عفانم كتبعمح هلساحاو هبلح هعبن نالوب هدنلخاد یدقارفج ةحاس یدنک ندفرط

 .ردیامضو تابعونم و ارجا تاراطخا هلیدصقمیم هظفاح كنمهیونعمو هیداصتقاو هساس

 الثم یر. ندننابسانم هیصوصخ قوقح هسکرب هروک هنغیدلوا نابتسم ندلصفتوش
 هدننا [ینارثأت كنوناق هدایز اهد یو یکیا هلبسب الوط هلواقمرب ابو تبصو «تراوت « حاکن

 تاسانم وا كرديا دانتسا هتیراساسا تیکلم ابو هاکتماقا ایو ءاشنم ای رانوناقفوب . رولوب

 . راردیا اعدا قحر یواسم هدنقح هقوقح

 ندرانوناق وش نالوا نيام هنیربر و ندیا ضرامت یعاکحا نانلو هدنلاح فالتخا

 . ردممه كمهلبا نیت ینفج هللوا حجر یسکناه ندیلحم نوناق ايو یصخش نوناقینمی
 هدرلرفاتخم كناوعد دوخایو یسعیا عقوم لیدبت كرادهقالع هدنامز ینع كقحرب ارز

 رادللخ كقح وا یضفلوب .دنرثأت تحب كرلنوناق نابم و فلت هلیسح یندح
 لئاز ككرابتعاو بلسنم امام كتینما وشا هدهقوق>تاسانم یک ینج هلوا بجوم یتسلوا
 . ردکجسدیا جاتنا یتلامعا ییاسدو لبح قاطربو ینسلوا

 یسادیا لح هنهل ىلع نوناق دوخایو هنهل یصخش نوناقاب كننئاوق فالتخا هلع ءانب

 . رد.زال

 كراو « لح تروص وش نلیدا وزرا ردق واو نالوا یرورض ردق و طقف

 E EL ههم ظع تالکشم هلدسح لالقتسا قح یرلقدلوا زنا ًالباقتم

 تیصخش نانلوا ناب هدالاب كندناوق ةفاک قرهلا هراتعا رظن یتتمدخ تاوده رکآ

 هدنلخاد کلام یدنکو روناوب هدنسهعاد كما هظفاح هدیتسککیا ان رلهصاخ تیکلمو

 هدهدنرزوا یسهعبت « هدهبنجا كلام ریارب هلقعوط بات هتسیهاونو صاوا یدنک یناجا

 . رولوا زساکما ىلح كنناوق فالتخا هدر دقو هسرتسیا كما ذافنا هقلطم تکاح رب
 ۱3م یبرط یو وا E ادم نم تاب

 2 زا نوناق ینانالوا راک کا هدنروصیع هدنوجا كوا ردنراع ندناومح
 ۰ رده .دکعا فک و یار یفالتسا هحاسرب



 1۹۷ KK هینوناق ماكا عونوم هدرلننکلع ضمب نوجا لح ینیناوق تافالتخا

 قاوب یقوقح ًادمرب كجهدیانارتقا هنتقفاومكراتل ود نوتب ءىش قج هلی هدصوصخوب
 ت ردکعا نمأت یوا ECE كرظن تدحوو ماظن هدهلود تعم و

 ندنکیدتا مازلتسا یتسهارا هلباقتم تادعاسمو ینلراکادف قوج زا «همشالزواره

 یضار کما كرت اماع یو ایس یر ته اع ما نواقم نانو ا نالتا
 . نوسلسهلوا نبمأت هدر یسهلضف هک ا . ردللوا

 ندنسقرب كنقوقح ی هدنرزوا بناحا نالو هدنکلع ینیداوا نارمکح تلودره

 كماکحایکیدتیا عضو كنسودنک هدنفحیسهعن نانلوب هدهینجا كلام هکردلعا تغارف
 ندهنوناق تاعوضوم فلت همدا .نوسلسهل دالاصحتمایتقفا وم دلو رکید هننایرح

 ندنماکحا هما نناوقو یفیدلواترابع نده یدودحو تهام كرلقل رک ادف قج هنل وا بلط

 یفج هناوا قبطآ یماکحادلرانجاوا هنر كرنا قرهل والامها هدنقح بناحا كنيراکناه

 . ردسهلتته ىلساسا كلا كلود هحوصخ قوقح «یمهلئسم

 . ردقوح تایرظن نالوا نامرد یر, نداطسو نورف نوجا ىلح كيهلْئ مو

 ندکدتاذاخحا هم وع هدعاقینتناوق تکلمیرارادفرط كنو .ردسهب رظنوئاتسا یسج رب

 نیست ارا هنتسبات دوخایو هنهاکت.اقالرادهقالعو یرلکدریو ینمان هصخش نناوت هرکص

 لیدعتیدش كنیراهبرظن هلتروصو و هدکما هدعاسم هنقنطت كراتوناق ضعب یرلکدلیا
 . رلیدیا هدکلا

 هک یدبا رانوناق ندا قامت هتاهاو تفصولاح« رلنوناق نالوا قسطت "ءانتسا هلیوم

 ,یدیاهدکعا بقت هدریره یصاخا قرهلوا لقرف ندرلنوناق ندیا قاعت هلاوما رنو

 . یدیا ردیا اضتفا یو هماود "هلماحم ارز

 رک کنوح .یدلک یفاک قبرفت هرزواقلوا یلامو یهخش كرلوتاتسا نامر رو

 یعانوتاتسا طاتخ نوجحما كنا . یدلروک رلنوناق ضعب ندیا قلعت هصاخا رک و هلاو.ا

 ندیا قاعت هناکشاوروص كدوقع ارز .یدلک یفک هدمسقتوب طقف .یدنالئاب کلرو

 یافکم دع ندفرط رب كهپ رظنوبهبلع ء انب . یدلر وک ینیدلوا یتامت هني ر چهل رنو كماکحا

 کجهرتتسوک وشراق هنیرکیدکی كراتتود قفتم « لکد قرق- ساسارپ ندفرط رکیدو
 . یدنولوا كرت كرهلیروک ییدتا دانتسا هب هلیاقتم تیاعد

 . یدلوا مق ی.هبرظن قوقح تیصخش كرلنالاتباو یایراغنناذآ هنیر كنه راغنوب



 یسهعومت یسهنلوک اف قوقح ده ۸

 ین وناق کج هدا قسط اح نانل وا ضع عازار هنسیدزکه جم ر کف هلرتخاو ندن اسانهقوقح نام لآ

 رکا . ردروح هفّقاب هنندصقم كنوناق عضاو یفیمالوب یاجرت لواب لوا نوجما نیست

 هدعاره نواف قحهلا ةراسعا رظن و « یهدعاق قج هوا قیبطت «نوناق عضاووا

 ندهینوناق ماکحا هسیاشما توکسرابتخا هدیابوبدیاش .رونآوا عابنااک | هسیا شعا نیت
 ككا نوجا عار" لصف و یتفیدلوا تداع نده ینعم نانلوا طاتتسا هدصوصخ وب

 ینغیدلوا حجم هجنوناق عضاویسیکناه ندینجا نوناقرب هاینوناقكنلود یفیداوا بوسنم
 هدر دقت ینیدلوا اک هلم لحهدیابوب یلولدموقوطنتم كنوتاقو .ریلک مرال تكا نیعت

 1 رد یلرا یا اب ی وفا تک

 ندقفرط یناوف ی رلهعوتم تاود« ا۶ درگ هرفاس مولک ندننوفوقح نالآ هب

 رادتم کوب رکا . ردفلکم هلبا قبطت یدعاوق عوضوم نوجا لح كنيناوق فالتخا
 دوجو كنهقوقح تدسنانم نديا دیلوت نا روک ذم قالتخا هسیا لکد دوجوم دعاوق

 . ردیا اضتنا قعلوا لصف هاینوناق لع ینیدلوم

 هراس كلام رافّوم ناما بونلوا نامرد ندنفرط یواس ندناسانعقوقح ربهاشم

 7 ۰۶ 2 ور ارا کا رظن نالوا رفا زهظم نف اع ینلوم
 : روند نمت هوش یتسهساسا طوطخ هدنرا نالوا

 هثداح ندیا دلو" یفالتخا « کاح نانلاوا تمجام هنسیدنت نوجا لح یفالتخا رب

 اهد یتسطت كنوناق کناه هروک هتبهام وشو نیمآ هحصااهجو ىلع ینتهام كەت وقح
 رداص ندنوناق عضاو رب ینجا « نوناق ییدروک قفواو 6کا یرح ینیدلوا قفاوم

 . ددرو کلا قطت یا هلس هسا وا شنوا

 كنم هیرظن وتاتسا « هفلت تایرظن زمکیدلیا حاشیا هدنروص رب لمم ردق هبیدمش

 دوحوم قوقح كارتشا رب _هدنسهزا رثتلم هنر یراعم نالوا دتسم ههلمامو هتعفم

 كتلود ندا عضو یا كنوناق رب ینعی شما هدافا راعم ر ینتم هب تلت کهدنقح شدلوا

 رلتل ود « لکد اقفوت هسدعاوق هلود "هما وا قدطت هدنح زاخ کلام دودح

 .ردشعا نیمت یقیدلوا یمهح یسقلت قوقحر دوجوم هدققوف كران آو كرتشم هدشب

 . ردلک دراکنا لپاق یراکدتبا دانتسا هبیملع ساسا رپ كنهروکذ متایرظن هلع ءانب

 یدنک هدلاوحا رکا یکاح . ردشمامهلروق نددقنت هدیراکفا كنم رافل و نالآ اذهمم



 ۱۹۹ نناوق فالتخا

 هلرتخ هو ناملآ هرابتعا رظنی رانوناقكنمصاخیتمو . ندباروح هفالتخالح ًاقفوت هتنوناق
 : نوور جن هبطت تات ر طز ناق کک هارو ییطاب لتق

 .ردلکدیالوق ایک نیمتاحضاو یهقوقح تسانمندیا دیاوتفالتخا ندفرط رکید
 یفاک ههلازا یت راددرت یبدتیا دبقنت قح كنسه رظن وتاتسا هدیلسم كرتفاش هدلاح وش

TOج ا 7 ييدتا ذاحا یاسا هنس هب ر كن ین واس ثلذک  

 یدنک تالکشم ییدسا روصت یتسهلازا . زامهناوا نمآ هلقلءالوق تقویه هد « یتهام

 . ردهدکلا دوجو ضرع هدلکش رب رکید هدهدنسهب رظن

 یهیلح تروص یراقدمهلوب كننايرظن نالآ كركو سه رظن وتاتسا كرك هتشيا

 هصالخ هاب وش «هب رظزوت نایدىا عضو ندنف رط یننجنام .ردشلو یه رظن ق وقح تصح

 هن دصق+ هظفاح یدارفا عفانم ها عوضوم هدنقح هصوصخ تعفنمرپ نولاق : رل هنل وا

 طف . ریل هدیا هرادا یرلنوا زکلای هسیا عوضوم نوجما رامیک هبلع ءانب . ردفوطعم
 . ردیابوقعت هدنراهبقوتح تبسانم نوتیو ہدر یه یرانوہ "ةدعاق

 ( لودهماع ماظتنا ) لود "یعوم طابضنا الوا : رددیقم هلیاتنتسا چوا هدعاقوب طقف

Locus regit actum ۳7ردءباب هنوناق دقع لجحیمهبروص مسا ص كدوقع هک یسددعاق . 

 . ردیسهدعاق « autonomie de ۱2 ۷۵امماغ» هدارا تیراتم ۷

 عضو نوجا یسهبت كتلود ندا رشت ین آ نوناق یه هدوک هننسهبراظن كن ینیجنام

 .ردنا تقعآ هدرازر یرلفدناو یرانا و رلاق طوب هتیراصخش كرلن | ندتعیدل وا شلدیا

 . ردفو قرف هدصوصخ و كقلعت هلارما ايو هبهصحش لاوما

 یرافدنلوب «یتءفنم كلف ندنک هبهببنجا كلام ًاضعب . رداکد قلطم هدعاقو طقف

 هباصا طارش كرکو هیروص طارش كرك هدهنت وقح تالماعم یرلکدتسا ارجا هدرارپ

 : ردیا مازلتسا یسفلوا هدعاسم هعاىا هب ینجا نوناق هدنصوصخ

 رب عا ا یرلەدءاق هدارا تیراتو Locus regit دعا مان کو

 هدعاسم هنقبطت كنسهصخش نزاوق كبناحا نانلوب هدنتکلع تاودرب ندفرط رکید
 كنسهبمومع تالنکسشت هلع "ءانیو فلكم هددلیا سفن ةیفادمو ظافحتسا رار کما

 ندنفیدلوا روح هدر یاقسطت كنها نتناوق نالوا ریافم هرت-اسا ینیدلوا دننسم

 دارفا هدرردق ییدشا ضراعت یفام كنهعامجا ته هللا یتهفنم كيهسنحا دارفاو



 یسهعو# یسهتلوک ان قوقح >> ۰

 هدهلود هماع ماظتنا یتطت كنسسنجا نوناقر ندشیدنلو ییسط كم ادفیءفانم كيهدنجا

 3 رددقم ها مال وا راغم

 ندنوب یسهلم ماکحا كن هفلتخم تای رظن نانلوا ناسرد نوجما لح ینیناوق فالتخا
 هجردهن یرلهملع تردق كنناحگاولوقعم ردقه هروک ذم تایرظن ىجا بولوا تراع

 هدندزن کاج هقدفلوا لوبق ندنفرط هیلح ٌهينوناق تاعوضوم نوسلوا هسیا رولوا مساو

 . رددوقفم یرلتمف هدناق متو یع ربع

 رب ربات تاعوصرم

 یسهفلتخنینا ء هادم كلام ندنرظن هطق ماکحاقج هلوا رادم هلح یبناوق فالتخا

 یهدنجا همت ههلک ماکحا قلعتم هىو طاضتا یسهفاک هکرولیروک ؛تروللوا ققدت

 هتقیطق كنءهروک ذم ماکحا هدهدنفح هلوقنم ریغ لاوما e یک یراقدنوط میا
 یراقدلوا عقاو كران | هدینسهروص مسام كتالماممو دوقع تالذک . رارد دكا انتعا
 . راردهدکا عابنا هتنوناق لح

 راتکتلم فلت هدننخحم نناوف"فالتخا دلوتم ندنناضوصخ تلها و لا زکلاب

 .همسقچوا هجاشاب یسهبنوناقماکحا هبنجالود هدصوصخ و و هدکلروک رلقرف هدنرانوناق
 . ردهدقه وا ےس

 كندنجا نوسلوا هلشرط ترفاسم ولو كنهروک ذم تاصوصخ رانوناق ضعب (۱)

 كنسهی رظن نیناوق تیکلمکسا «وب هک ردراشما  رصتییسلوا عبا هننوناق لح ینیدلوب

 .یک یعهموناق تاعوض و« ات ما و ا د6 یر هقش ندنماود

 عفانم رارب هلکملا هدعاسم هنقطت كنسیصخ نونق ینجا راتلود ضبب رکید (۲)

 هسنارف ۰ راردهدقمالاق لاح هدندکممتک هدوجو انتتسا هدناصوصخ ندا قلعت هبهماع

 . ردندلبق وب اقا « ابلاتا
 كنيراهممت ربارب لكما تیامر هنرابصخش نوناق كراج راتلود ضمب رکید (۳)

 . راروسدیا مازلا ا كنا نوناق هدلاوحا ندیآ قلعل هنسهص و مخ عفام

 هتح ردو یتیدلوا نکم ها ندکعا لم هداسفیما تالماعم» هللروص و رلنوب

 ینجا نوناقو یدقع تح لع نوناق زکلای و تیطر هنسهدعاق « ردالوا كما لح



 ۷. جمع نیناوق فالتخا

 نوناق هدریدسقت سکعو جم ورت ینقبطت كنبلحم نوتاق هدلاوحا یکیدتا مازاتسسا یداسف
 . ردرلتلود ءمق یحنحوا وب ایرتسوا و اینالا . رارویدیا قیبطت یییم

 ندرلنوناق ندبا اوتحا یعاکعا لمکم لا نوجا لح ینیناوت فالتخا قرهلوا لاثم
 . زکج هدیا ثح

 یراح یاکحاقلعتم هنیاوق فالتخا كنسبندم نوناق هسنارف هداقجلب --۰ [اةیی |
 هالوب . ردشفلوا مظنت یال نوناق رب یواح یهلمکمو هاو ماکحا هرخالاب نکیا
 ماکح اهلتهج یبهیملع تمیق هدهسیا شمام هل وا عضو هراشتنا عقوم ردق هبیدمش هحرک

 : رووا لش یا هجورب یسهموم

 واک نالو هدنلخاد تکلم یرانوناق تدنهاو هطباض هلباهعازح نیناوف ۳ هدام

 . زدهباعرلا یر و هدنقفح صاخشا

 یرلقدلوا بوسام كران " یناسانم هل ع هللا یراتنلهاو لاح كصاخشا _ چ هدام

 وابا هتنرانوناق تتکلع

 ندنرظن ُهطت هبنیع قوقح عرفتم «نیرلودنک لاوما لوقنم ریغو لوقنم س ۵ هدام

 .رونلوا ضرفناک هدنهاکتماقا كنودم تابولطم .راردعبات هتنوناق لح یرلقدنلو ناک

 هسا طوب ص هادنس رود لباق هلش رطملستایو وريح هر ستم دیاش اذحم

 لدين هج راناکم كنهلوقنم لاوما .رارونلوا دع ناک هدلحم ینیدنلوب كنمروب نم تادنس

 .دونلوا قسطت یوناق ربخا ناکم هيا دوجوم نیناوف فالتخا هلسیالوط قاوا لصاح

 بهاو(یعاکحا)یرانآ وییهوج كاراتصو وهبه.ردمپات هنوناقكافوتمتاکرت ٩- هدام

 « یسیلم نوناق كنيصومو بهاوو یوتم . رول وا هرادا هللا یسیلم نوناق كنیصومو
 . روناوا قسط « نوسلوا هسیا رولوا رولواهت لع یراقدنل وی و یعون كلاوما

 اذه عم .رول وا مظنت هل وناق هل راقم لع (یماک>ا)یرات | وهیدقع بااحو -- ۷ دام

 حیجرت رلنوناقوا هسیا روید اوتحا یماکحا هدنروصیبع یسهلم نیئاوت كرلدقاع رکا

 فورظایو ةحارص یرلکدتسیا قعوط عبات هنتم ینوناقرب یراهلواتم كنفرط . رونلوا
 هندقاع نفرط . زام هل وا قسطعتاهام دعا وف و هساا رولوا تا هل الد لاوحاو

 دقع كيهلواقمو یسیلم نوناق كني رب ندرانآ قحا «تحالص نا واشخم هدصوصخ و

 ,ریلیبهنلوا لاءهتسا هلیتروص یحبجرت كنیرلنوناق لحم ینج هناوا ارجا ایو ینیدنلوا



 یمهعومیسهتل وک اف قوقح 4۵ 7

 هسیا رولوا« یراناکمویعون كلاوما ندیا لنکشت ین ءوضوم كن هلواقم -یماکحا ءدام وشا

 . رد راح - نوسا وا

 ثالعف نالوا یبس كيهببج و رلمرج هشو هبندم ارج « تالواقم هش -- ۸ هدام

 . ردعباب هننوناق لحم یتیدلوا عفاو

 هننوناق لع یرلقدن واوا متن یلاکا كيهصوصخ تادنسوهبمسر تادنس -- ٩ هدام

 لاکشا نان وا لوقندنف رط یرللم نون اق كن هفاک كس دق اعتم هص وصخ تادنس اذهمم, ردرات

 . رازماس هل وا مظنن ا

 ینسملوایمسر كدنسقج هناوا منت هدیابو « نوناقندیا ,راداشرمصت رب ٠۰ هدام

 اضتقا قرهلوالصا اتر یو ررحم هلیا یت-د طخ كيك قج هلو هدف رصت ایو
 كيهلماعم هدوک ذم تروص هک ولو . رانمهدیا راتخا تروصرب رکید نفرط هسیا رویدیا

 . هلوا راح هحم وناق لحم ین هلوا مقاو

 هتیرلن وناق تکلع ینیداوا مقآ و ك هعفا رم یلاک | كن هک اح لوص او تیحاللص دن

 هننوناق تکلم ینیدنولوا سقعت كنارجا یسهئارجا روص گنامالعاو تالواقم . ردعبات

 . ردعلات

 هلی رلنوناق لحم ینیدلوا عقاو كن هنداح ناك مزال یاسا ( تانب ) هوم طئاسو

 لوو هینومن طاسوهدایز اهد یسهلم نیناوق كنسهفاک كنيدقاعتم اذهعم . ر لوا نیمآ

 . روا وا لوق هدرلنا هسيا رشعا

 یندم نوناف نانلوا رشن قرهلوا یمه را كنیم هدنسهنس ۱۸۹۵ -- [ الات
 اوتحا ماکحاهنارورپ تیرحو لمکم ةسن هیهمدقم نیناوق هدنصوصخ نیناوق فالتخا

 ىنا كن هر وك ذم هدا و وادم کوب یداوم SE aR .ردشعا ره هلک

 ردعلات هننوناق تلم یراقدلوا بوسام ینابسانم هللاعو یتناهاو لاح كصاخشا هدنسهدام

 : ا ندقدنلوا عضو هموم هدعاق كرهلسد

 نانلوب هدنخادتکل# یرانوناق ماع تینما و هطباض «هئازج نیناوق هدنسهدامیحت ( ۳ )
 كتکناع ینجا رب هدنسهدام یجنکیا نواو . ردهیاعرلایروبحم هدنقح یسهفاک كراهمک

 ہا تعارف اه نالواقمو تاق ا كلدارفا دک یاغالعاو تادتسا لاب یاو
 هسیا رولوا هلئروص هنیه هده « ینسههان نئاوق نالوا رادتم هئالماعم و دوقعو هلاوما



 ۷ ۰۳۲ gs نیئاوق فالتخا

 ردکج هم هديا لالخا هلهج ور چسهی_رانون اق ندیاقاعت هب هم و۶ بادآ و ه.عماظتنا نوسا وا

 . ردشهلوا عضو انسا مهم كا کهدصوصخ وب كرهلنيد

 هدنسهدام ی ۷ : هحنلک هنسءرناس ماکحا نالوا راد هنیئاوق فالتخا كنهمدقم

 -هلمط رش قل وا یع رم یعاکحا نالوا فلا كننوناق تکلیراقدنل و - هلوقتم لاوما»

 «.ردمباتهننوناق تلحم یراقدنلو ناک هلوقنم ربغ لاوما . ردمبات هنسبلم نوناق كنحاص

 كنهبئرا صصح ك رکو هيرا بتا ص كرك «یروماتبصوو هکرت» هدنسهدام یجزکسو

 « نوستباقلعت هنناصوصخ یفیدلوابولوا ربتعموعماح ینهلصا طئارش كنافرصتو یرادقم

 كصخحش نانل وا داشک یک ر - نوسلوا هسیارولوا یسهرن لحمیراقدنلو و یعون ثالاوما

 «. ردعبات هنسلم نوناق

 ینیداوا ماو كن هر وک ذم تالماعم یسهبج راخ لاکشا كراتتصوو هه» هدنسهدام یح ٩

 هدهناکشا کهدصوصخوب كنيرابلم نوناق راصومو بعاو هفامعم . ردمبات هتنوناق لحم

 . هلوا ینوناق كرتشم كانسهفاک كنيدقاعتم روک ذم نوناق هکرریولا . رلریلسهدیا تیاعر

 یرابلمنوناقلراص و«و بهاو ( یسهبنرتم راثآ ) یماکحاو یرهوج كراتاص وو هه

 . رووا دع عبا هماکحا

 هننوناق لح ینیدلوا عفاو كنالماعم ( یعاکحا ) یسهمرتم رانا و یرهوج كناحو

 عبطلاب یلاح ینوبث كنفالخ - رلهسیا زاح یتمبات یبع یسهفاکو ینجا نیدقاع نیفرطو

 . ردنا هتنوناق ارت | - ۰ ردانتتسم

 یفیدلوا مقاو كنهعفادم یلاکشا كن هل احم لوصاو تحالص .» هدنسهدام ع ۰

 نیمت هلینوناق لح یفیدلواعقاو كنهلماعم یسهبنون طئاسو كاجو . ردمپات هتنوناق لح

 . رولوا

 هک لوصا رارارف نالوا رادصا ندنفرط هبنجا راود هدنقح هقوقح داوم

 دع ارجالابجاو هدنلخاد تکلم هدنسهراد لاکشا ییدتیا ناست كننوناق هفوقح
 . رداننتسم یاکحا هلود تالواقم . ردقجهنلوا

 « . ردببات هننوناق لح نالوالسوت هنسارجا « یسهمنارجا روص كنامالعاو قلا و

 "هلهو هسروللوا ققدت یمهمدقم كنسبندم نوناق اللاتبا . ردشعلوا حرصت ود

 كن هدامیجنرب نالوارتاد هتفجالوا عبات هننوناقلح یرلقدنلوب كن هلوقنهربغ لاوما هدالوا



 یس«عویم هتل وک اف قوف- ده ۷۰ 6

 ینساسا یتکلم كنئاوق نالوا رتادتم هیهلوقنم ريغ لاوما یک هینواف تاعوضوم قوجرب

 . روللوانط ییدتیا لوبق
 هلو وش ندنسهسیاقم كنهدوک ذم هدام لبرل هدام ی ٩ و ۸۰٩ كنهمدقم هک و لاح

 . رولشالک ۱ یتیدلوا یرغوط كنط نالوا لصاع

 یغارفو عبو یناستک ا هل ةنم لاوما هدراهدام ىج ٩و ۸۰ ینوناق مضاو ابلاتبا

 كيهلوقنم ريغ لاوماو یّور كنبروما هلوقم ريغ تاکرو ینسعت كثتلها یصتتم نوجا

 لاوماو ینیدلوا عا هنساه نوناق كرلدنجا كنناصوصخ ىلح كلئاص تدصور هبه

 که دباب وب كنهدقع بئاجو نالوا عقاو قرهلوا قلعتم هران | هليا یعیب كن هلوقنم ريغ

 رک ذلارام هدلاح یفیدلوا شما شرصت ینغیدلواعبات هننوناق لح ینیدنلوا دقع كنال واقم

 هدهقلطم تروص « یتتسبات هتنوناق لح یرافدنلو كنهلوقنمریغ لاوما » هدهدام یحدب

 ردشعا نا

 روا یفو نر وص و صفا و هرو
 رصحتم هنکلاع ورتاق كسشودو یزجن لباق رغ كتلود تش اح هدام یجندی »

 تبحاصره 1 ردهدکما دات یهدعاق رب نالوا و هج هرسایس و هماع قوقح راد هنغب ا وا

 یتقوقح ندا قلعت هدنرزوا هلوقم ربغ لاوعا ناو هدلخاد يلام تلود « كلم

 تا كنتاقطت كيرف ,ش طقف را دنا باط ینقبطت كنوناق كجهدیا هرادا
 دعاوقو ینهماع ماظتنا ثنهدنجا نیناوق اریز . ردطرش یسامعا لالخا یتلود ةهيکلم
 هدیسماعا رادللخ یهیلحم تی اح یک ینیدلوا طرش یساغنا رادهتکس ییهطایضنا
 1 رددب ال

 نالا نانلوا عضو هیارجا عقوم ور ندنشراا ۰ تاتو ناو تا

 . رد.دکما اوتحا یماکحاعساو هدنقح لرد ٌهيصوصخ قوقح یلخدم كنسي دم نوناق

 : رونلوا رادتبا هناق اتع ی اهجورپ كنهروک ذم ماکحا

 .رونلوا نیست هلبنوناق كنل ودینیدلوابوسنم یدقع تسلها كن هسمکر ب س ۷ هدام

 قاروطاربعا « ینجارب نانلوب زتاح ینسهفوقح تصضو كدشر رب دوخایو نالوا دشر
 یتعضو دشر ء هلسهسفلوا دع دشر هحنج وه یرلن و اق نالآ « هسردنا زا رحا یتصبا

 یو نانو هفت



 ۷ ۰ و ۲ نیناوق فالتخا

 نکیا راح ( هدودح ) یهرصاق ت 0 رصاق a) نوناق ) ینجا ا رر رک ۶۱

 هسروللو زئاح یتیاها هحنجوم یرانوناق نالا و ریشیرک ههقوقح "هلماعم رب هداینالآ

 . روللو دع لها هیافا یهروک ذم "هلماعم

 قلعت هلوقنم ریغرب ناک هدنجراخ ابنالا دوخایو هئاربم ابو هبهناع قوقح 2 وشا

 . زافلوا قیطت هنالماعم ندیا

 یرانوناقنالآ ینجار نالو: هداسنالآ ینکسم هسقوب یهاکتماقاایو یهاکتماقا -- ۸ هدام

 . رلسهنلوا رج هداننالآ هحنجوم

 هداینالا هحنج ومیرلنوناقنالآ لدوقفم رب نالوا نال | هدنتیادب كنیدوقفم ٩ هدام
 تاود رب هدتیدوقفم تیادب دوقفم رکا ( یلیهلوا نالعا یوم ) ریاسهلوا مکح هنتوم

 نوما هبق وقح تابسان» قجهنلوا طن هحنجومی رنوناق نالآ ے .هتیدیا توف هلا

 یوم ) . ریلی هنلوا مکح هوم - هرزوا قلوا رثأت راح نوجما لاوما نانلوب هدایناملاو

 ...(رلسهل وا نالعا

 یهقوقحتیلها هحشناوق هروک ذم تاود وینتسبا هجا تلود رب ۱۶ هدام

 ًاقفوت هنماکحا یرءدام یک ۲۳ و ۲۱ كنندم نوناف یا هدابنالا هدبولوا راج

 كنسلحم تاموکح ء یسهفوقح تلها كتسحرب نالوا كج هدیاباستک ۱ ةو مح تاها

 ار ولو ها ِ تح وا هسّیا شعاط هاسانرارق ( تارسدنو )

 نوناق بابا ماکحا یهدنتح تکرش هرلنالوا قدصم رغ ندهدنجا تام لیقو

 . رولل وا قسطت یاکحا ف یج ا د ىللا كّندم

 تیام ندآلکست یهلهاعم عوضوم « یلکش كنهفوقح "هلهاعمرپ -- ۱۱ هدام

 . رول وا نبمآ هحنج وم نئاوف ندا میظس یهقوقح

 هلیسو دنک مکح وبش .ردفاک تیاعر هنرنوناقلحم ییدتبا نایرج كل هلماعم اذه عم

 رمت هقح ر هلو دوخایو هب هبق وقح "هلماعم نلیدبا ا قح ر هدن و

 . زالوا اهم هب هق وقح تالماع» ندیا نمضآ

 نرم فالوط ندعورشم ربغ لعفر نانلوا عاقبا هدهبنجا كلام -- ۱۲ هدام

 . زامهل وا اعدا قوقح هلضف ندقوقح ییدتبا سدسأت كنیرلنوناق نالآ هنملع
 ینیدلوا ناسآیرب زکلاب ندهبوطخم هلبا بطاخ « یدقع كحاکت -- ۱۳ هدام



 یسهعوم یسهتلوک اف قو> وپ ۰

 هحنیج وه یرلنوناق كلود یفیدلوا بودنم ًارظن هیر یه ندنفرط « یخد هدریدقت

 . رولوا قیبطت هدعاقوب هدهدنقح رابینج اندبا حاکن دقع هداینالآ . رووا مضت

 كنبنجارب نالوا ( مکح هنتوم ) نالعایوم ًاقفوت هنسءهرقف یحنکیا كنءهدام یحنزوقط
 .رول را عقاو هحیارح وم یرانوناق ناما یدقع حاکن كنسهحوز

 رولوا عقاو هجنجوم یرلذوناق نال | ارصحنمیلکش كحاک: نالوا دقع هدابنالآ

 یرانوناق نالا یرلهصخش هقوقح تابسانم یهدنرلنبب كننجوژ نالآ - ۱۵ هدام
 2 نوسناوب هدهشنجا كلام یهاکتماقا كل رلت وب هکولو ۴, رول وا نیس هحنح ود

 سا هظفاحم هحوز هدبودیا عیاض یت عا قلروطارعأ جور یرلنواق نالا

 رول وا قسطت ید هدر دقن یغی.الوا

 هدی دم یانا تا ات € لوصا یغح هلوا علا كللاوما كحوز -- ۱۵ هدام

 ندحاکن دمع ا : ووڏوا نیت اقفوت هنس رل وناق نالا هسیدنا نالا جز

 ءاکسماقا هداینالآ نیجوز ینجا دوخایو ریا زارحا ینتسبات قلروطارپعا جوز هرکص
 بوسنم كجوز هدندقع یاننا كحاکن هدنفحهروک ده لاوما هيا رارولوا شا دام

 . رول وا قسطت یرانوناق كتاود ینردلوا

 دمع ىسەمانهلواقم حاکن 7 هلس 4ل وا نکم هچ روا ده نناوف نیحوز اده جم

 ۰ رازیاس هدا

 قلروطاربعا را نّدک دا دفع حاکن دوخایو كوز ینجا ےس ۱۳ هدام

 یجش ۱۳۵ كسدم نواق هسی راو یراهاکتماقا هداسنال | كنح وز ندیا زارحا ینتسبات

 ناناوا نیعت یسسأت هلبا ینجا نواف . رونلواقسطت سامقلاقیرط لع یماکحا یسهدام
 . ردشفلوا لشع هلوصا نالوا قحهلوا شالوا تعسنم ندهمان هل .اقمرب هبنوناق لوصا

 نوحاهللاب صاخشا یعاکحا ی رلدام ىج ۱2۰۵ 6۱۳۱۲ ۱۳۵۷ كأسدم نوناق

 : ردقسطت لباف 2 دلوا دءاسم اهد ندهبنجا نناوق

 ردع اب هرات وناقكتا ودینیدل وا بوسام هد هعفاصیانا كحوز قالط ENN هدام

 ی ران وناق كتلودوا ء هعفاو ندا تدع نکیا ز اح یتعبات كتا ودر ردید جود

 . نمییدا نایمرد قرهلوا بس هقالط «غدلوا قارتفایو قالط ببس یخد هحنجوم



 ی نیناوق فالتخا

 هحوز هدبولیدا عياض ندفرط جوز یتعبات قاروطاربعا هدهعفاص مون 59

 . رولوا قسطت یرانوناق نالا هيا رولو نالآ
 هثدلوا عوسم هجنیجوم یرلنوناق ناملا رک ینجا نوناق كرك « یماعدا قالط

 . نعلیریو مکح هدنقح قارتفار ابو قالطرب هداینالآ
 یحوز كيهدلاو هدنندالو یاننا كلا « یعورمشم بسل كفحوحر -- ۱۸ هدام

 ناما هدننافو نيح هدنردقت یافو كجوز لوا ندندلوت كفجوج دوخایو هسیا نالآ
 . ووللوا نیم هجنجوم یرلنوناق نالآ « هسیا شیو زا یتسبات

 < هةرتح تالاس کوج و هدنبلازا عورشم دلورب هلبا هدلاوو ردپ -- ۱٩ هدام

 .رونل وا نیعت هجنیج وم یرلنوناقنالا هسیا زاح ینتسبات نالآهدلاو هدنلاح یافو كنا و ردب

 ییدتیا هظفاسح یتیعباتوا قجوج هدیودیا عیاض یتیبات ق روطارپعا «دلاوو ردپ
 . ردهلبو مکح ید هدرردقت

 « هقوقح تابسانم دوجوم هدب یسهدلاو هلبا عورشم ربع دلو س ۲۰ هدام

 . رووا نیست هححنیجوم یرانوناق نالآ هسیا هدتسبات نالآ یسدلاو

 در دقت کیدتنا هظفاحم ینآ قجوج هدبودیا عیاض ینتءبات قاروطارپعا هدلاو

 م ردهلب و مکح یخد

 یسهقف وینفرامه«تدالوولح ههدلاوو «فافنایعو رشم ربغ دلو كردب -- ۲۱ هدام

 هلی ران ون اق ك هيا هدنتسبات كتلود یناه هدلاو هدنندالو یانناكفج وج یر وج هیاطعا

 قوقح ماو اهد ندقوتح ییدتا E كن رانوناق نامل ۲ اذه مم ۰ رووا نییمت
 . زامهلوا اعدا

 تبعورشم «یناصوصخ ینبتو یسهلوا شخت تیعورمشم هعورشهریغ دلور بس ۲۲ هدام
 < راهسیا زا اع یتسبات قاروطاربعا ینبتم هد یانئا و ردب نامز ینیدنلوا شخ

 ینیدلوا راح ینتسبا قاروطاریعا قجوج رک | .روللوا لح هحینجوم یرانوناق نالآ
 ینیدلوا متحتم هج رانوناق نانآو رولوا ندنسهمت هسنجا تاودر یبتم ايو ردب هدلاح

 قحال ی.اضر كئلا صخ شر, ینیدنلو طوب رم هلطباور هل ع ايو كغج وج هرزوا

 .ردقوب یمکح كنینبتو كنها شحم تیعورشم هسیارولوب شماملوا
 Curatelle lls ly Tutelle تیاصو ı هلس نوجا ینحار هداینالآ - ۲۳ هدام

 ۱ < ریلس هل وا سما ىا



 یهعوم یسهنلوک اف قوت> دو ۸

 كنءهدوک ذم تلودو زاعلوا لسوت اکوب ندنفرط تلود ینیدل وا بوسنم كنبنجا

 شلدیا رح هداینالآ دوخایو رواوا جاتح هبهر رک ذه ریبادت ینجا هحنیجوم یرلنوناق

 . هسارول و

 هتقوم ا یسهمکح راتناصو ناسا هجدم ینیدعلوا سیسأت فام او تیاصورب
 . ریلسهدیا ذاخحا

  PTEهل هال و هدهبنجا كلام یهاکتماقا (یروما ۱ كنالا رب <

 دونلوا مظنت هجلبج وم یرانوناق نالآ

 ته هرو « یهرو هسیدا هدهدنجا كلام یهاکماقا هدنتافو نح كاملا ر,

 كنافوتمهدنصوصخ یتیم كتل وسم دلوتم ندشاحو ندیا بترت ( هنسهصام ).ءدسەعوم

 .رلریلس هديا هدافتسا هدندنناوق یعص هدنهاکتهاقا ( كنرلثروم )

 ىجا ر ندا خسف یا ابو عاشا فرصت رب قرهلوا فاضم هتوم دعبام رکا

 ربتعم كنخسف ايو عاقا كروك ذم فرصت هسیا ردیا باستک | یتیعبات قلروطا ربع

 مکح [ارظن هتس راد وناق اما ودیلدلوا سما هدنخف هو عاقا نیح « هفیدل وا بولوا

 . روللوا
 دعبام هل هسلوا شمانوا لصاو هل نالوا نعم هدیایوب هحشرلنوناق نالآ ینجا وا

 ۱۳ یر 0ا مس نیا یو ا ا قالوا فار وم
 لوایروما یسهکرت كنمنجار نانلو هدایلاملا یهاکتماقا هدننافو نیح ۲۵ هدام

 زكلاي نامل ر اذه عم .رونل وا مظنت هجلیج وم یرلنوناق كتاود ینیدلوا بوسنم تقو

 نوسنم كنافوتمهکر ک» .ریلسهدیا لاصحتساواعدا هنرا قوقح ًادنتسم هترانوناقنالآ
 هدنقح نالآ رب عقم هدنکلام هروک ذم تلود هج اکحا یراج هدنکلامع تلود ینیدلوا

 . هلوا قسطتلاهبام یرانوئاق نالا | مصحتم

 هدنجا نیناوق لاوما لصحتم نداکرتر شنلواداشک هدهینجا كلام س ۲۹ هدام

 هل تطاس و ی رومأم نالا هرزواكلری و هرلن الوا رادهقالع هلسفص هل یص وه یو ثراو هحنج وم

 یمیدل وا قح زناح هاتفص هلیص ومایو ثراو هد رتوارلن «هسمککچ یه < هسیا شل هاننالا

 . مەديا ضارتعا هنمملست كەر وک ذم لاوما هلسهنام

 یسهرقفیح ر كن هدامیحنح وانوا و یسهرقف یح ر كن هدام یجحندب رکا ۲۷ .دام

 یعرکی و یسهرقف یجترب كنهدام یجحندب نوا و یسهرقف یجنکیا كنەدام یحنشب نواو



 ۱۷ نناوق فالتخا

 هجن وقح كنهدنجا تاود رب نالیرتسوک زاوج هنقساعآ كس راذوناق هحینماکحا هدام یحنشب

 قببطت رانوناقوب هسیا روییدا باجما یتیطت كن رتنوناق نالا ( هجنسءعوضوم ماکحا )

 . رونل وا

 یح ر, ك: هدام یحدرد E هلبا رلهدام یم زوقط نوا « یحاشب نوا -- ۲۸ هدام

 یرلنوناقهجینیجوم ماکحا وبشا « یماکحاراهدام یجحندب یمرکیو یحنشب یعرکیو یدهرقف
 هجنجوم یبناوق تلودیراقدنلوب هدننکلعو نامو هدنکلام تلود نالوا قییطتلاهبم

 . زاملوا قمطت هدنقح اشا نانلوب عبا هب ص وصخ ماکحا

 هزادا ًاقفوت هنسیام نوناق « هسیا لکد بوسه هلودر چیه هسمکرب ٨ هدام
 تاود ینیدلوا بوسنم كوص لا تنهسمک وا « یسهقوقح تاسانم نلک مزال یسعلوا

 یهاکتماقا « كنهاکتهاقاهسیدالکد بوسنم هتلودرب چبه یخد هوا دیاشو یرانوناق

 .دونلوانیسآ هحشج ومیرانوناقتل ودینیدنل و هدنتکلم اقیاس دوخ ایوالاح كننکسمهسق وب

 هنیدصقمكننوناقنالآ ردوخایو هیهموم بادا یطتكندنجا نوناقرب -- ۳۰ هدام
 . زاعلوا قسبطت نوناقوا هسیا رباغم

 «هلسهمانها كلکو شابد یتقفاوم همنا 1606721 كنسلح تاموکح س ۳۱ هدام

 نمضتم؛لللابهباقموشراق هراهنک نالوا فاخ افوقحهرلن [هلس هو هبهدنجا تا ودرپ
 . لس هنلوا صا یذاخحتا رییادت

 نا كرک هدنسهلخاد تاعوضوم نالآ كرک یا ماکحا وش یسدم نوناق نالآ
 . یدربتک هدوجو بالقنا رب كويب هدنقوقح مع

 ینوناق هاکتماقا هدصخ-2 ماکحا قرلوا ی را ]تان هیون ینیواس ردق هتقو وا

 . یدتیا رصت ینفجهلوا قیبطت كنلم نوناق هنیر, كن ا نترونوا قسطت

 یک ینج هلل وا نیت هلا یلم نوناق « یتلها و لاح كصاحشا قرهلوا یهحش كيوب

 ییفلامو "خیس تاسام تحت زور باس وه یا ا اعتبار
 < ی لا یناطقا تعوم هعو ارعا وه سام کمد لا 0ا
 . یدنلوا جور یتبطت كنهلم نیناوق قرهبالوا قسطت ینوناق هاکتماقا هنیروما تاکرتو

 رانتتسا ضعب قرلآ هرابتعا رظن ییهیلم نیناوق هدلاوحا ضعب نوناق عضاو هیفامعم
 هجنیج وم یرلنوناق نام كرلبنجا میقم هداينال ا هد ءدام یجحنزکس الم .یدربتک هدوجو



 ی-هعو#ب یسهتلوک اف قوت> > ۰

 كلمنقاي و تیاصو هدنتکلم هدنقح ینجارب هدهدام ىج ۲۳ كلذک ءینراتج هناوا رح

 . یدتبا مرصت ینکجهدیا لسسوت هریادت وب كننيرومأم نالآ هسیا شماملوا سیسأت
 هناراکتامح ميادت هدو و هدنقح بناحا هدیقوناق اسورپ لوا ندبندم نوناق ًاتاذ

 . یدیا شا دع رادتیحالص یرتاود اسورپ هتیذاخا

 حرصت ینفجهسلوا مکح هداینالآ هننوم كدوقفم ىجا رب هدام یجزوقط كلذک

 -نالوا عبات هتنوناق نالا - كراهل بوهوم اب و هل یصوم ايو ثراو مکحوب . ردشُما
 راما كل هلاوما كدوقفم و ییرالوا مق هنماتقم كدوقفم هدناامعتسا كنب راقح

 ِ ردءدکعا نامت

 یرو رض تعجاص ههاکماقا هدص وصخ نمل ینسهصحش لاوحا كرامدآ زستسبات
 یراهاکتهاقا كن هق وقح تاسانم كراهسک وللثم وب هد ینوناق مضاو ناملا ندنغیدلوا

 .ددشمابست ینسهلوا نیعت هلنوناق كننکسم هدردقت ینیدملوا یراهاکتماقاو هلمنوناق

 نالوا ریافم هنیدصقم كننونق نالآ رب و هیهبمومع بادا ینونق عضاو نالآ درب

 یتسانشتسا لود هماع ماظتنا كرديا حرصت ینفجهم هل وا قیبطت هداینالآ كنینجا ن

 هدیننجهلوا عبا هننوناق دقع لحم كنسهیروصمسام كدوقع یک کینیدلوا شلا هرابتعا ر

 : ردا

 قلعتم هناحوو هلاوما هدنلخدم كنسندمنوناق نالا هکردتقد نایاش یساروشقحم ا

 جردنم هدنسهنادتا حال كنوناق هد یب . ردشماقارب هنعتوکسم ننناوق فالتخا
 . ردنسلدنا یط ندنفرط تارشدنو كماکحا نالوا

 هننوناف لحم ینیدنلوب الاوما كنهفرصت و هنع قوقح هدهروک ذم هحمال هقشلیف

 یر ندهشع قوقح هدر دقت ینیدا وا را هل وقام نعر فالتخا و ینیدلوا

 روک دم نع اک ناح كن همق وقح هدا ندا هلازا قحر_ دوجوم دوخایو 2

 . یدیا شعلوا 5 یاد وب عبا هننوناق كلعوا هسیدیا روش و هدرب ناه

 كنهلواةمیتضو كنىدقاع هدنافالتخا ی هدنصوصخ بئاحو هروک ذم هحمال كلذک

 رابتخا یوناق ر رکید كنفرطو یتغجهناوا نیبعت ًاقفوت هننوناق للحم ینیدلوا ماع
 كنفرط هحین-هدعاق هدارا تیراتخ هيا مولعم هللالد لاوحاو فورظ یراکدتا

 كنالواقم هداینامآ هلنروص ویو شما حرصت یتجهلوا ربتعم كنوناق یرلکدلیا حیج رت



 ۷۱۱ >K* نیناوق فالتخا

 ثاشآ کما عفر یلوصا نالوا یراج وربندهنوا هدنقح یتیبات هتنوناق ارجا لح

 :«ئیدا یا

 رهبجو ندا دلوت ندنالواقم هش هلبااح و دلوتم ندنوناق هادتبا ۀحمال كلذک

 ینبدلوا شا حرصت ینفجهلوا عبا هننوناق یلودح لح كلعف ندا تادحا یرانآ

 لح یتیدل را عاق كلمف ندا لقت ی رج هش هد كن هسجو دلوتم ندمرج هش یک

 كماکحاو هرزواینیدنا وا نایب هدالاب . یدباشما رک ذ ینغج هناوا نایت ًاقفوت هننوناق

 . ردشلاق صقان راتهجو ندنفردنا وا یط لعف نالوا یرتحم ینسهفاک

 فالج هلتوج شنا متن هدر ید نفره ا تا
 هردم نناوث هدنسهدام - یحدرد الثم . ردصفاو رصتخ یعاکحا ۳ام هننا وق

 .راردبا هرادا یصاخشا فک بوسنم هراتکلعوا هنا راشعلوا من نوا راتکلعیتاه
 طاصمو تالماعم یرلکدساتب ورو دقع هدنجراخ یلاع كالود « كن هع هدلاح وش

 هرو كلام هدوک دم تالماعمو دیقم هلا هسندم نیناوف یرلتناها یهتقم نوحا

 امو تالعاعم هروک ذمةعبت هقدلوا صوصخ هنیدیلوت هینوناق راثآ هدنلخاد یسخارا
 شهفلسد 0 رلرلاق عبا هبهندم ناناوق نوجا هروب ضع

 هلتم ومع یرل هصخش تللها ًارظن هتنالماعم هیلدم تاح كرلاحا» هدنسهدام ىج ۳۵

 هعسن كنبنجا هسفوب یهاکتساقار, یتبقحو هللا نیناوق یعص هدلح یفیدالوب مقم كنسنجا

 نوجما هصوص لاوحا ضمب هکرکم . دولوا نیست هلا نیناوق یفیدلو عبا هلیتفص
 ردشع وا خش رصت ود « هلوا عوضوم ماکحا هنفااخ

 هج رکفكنبرنک ۱ .ددراشمهمهدیا قاشا یراسانشق وقح ایرتس وا هدنربسفت كنهداموب

 یرلدلایرتسوآ مقم هدهدنجا كلاغ لیا راببنج | قم هدنکلاع رایرتسوا ید فوت عضاو

 . ردراع ندقع وط علا هن رام نوناق یدک ینسکیایه ینعی ه:دعاق ىنىع

 هدهنجا كلام كردیا داتا هنتحارص كيهدام یج ۳۵ « راضعب رکید هکولاح
 ناق وب هدایرتسوا و ینفج هل واعبات هنسیلم نونات هجنیجوم هدام ىج ۽ كرایلایرتس وا نالو

 .راروسدیااعدا یراقج هلواهراداهلرانوئاق یهاکتماقا هحنج وم هدام یح ۳۵ هد كرناجا

 هلیرلن وناق یراهاکتماقا نالوا ینالماعم زکم كراناسنا « هبصخش لاوحا رانوب

 یراهاکتماقا هدللرالایرتسوا مقم هدهبنجا كالاع ارظن کو بولوا لصا قعلوا نیست



 یمهعومب یمهنلوک اف قوقح < ۲

 لودع ندنو ات هنتحا رص كيهدام یحدرد نک ریلکمزال یرٹعلوا هرادا هاب ران وناق

 دعاسم هننوناق تحارص هلاها یلصاوا نوا بناحا یهدايرت-وا هک و لاح ء یفیدللوا

 . رارویدیا اعدا یتغیدعلوب

 اعدا ینقبطآ كنيرانولق ی راهاکتماقا « هراینجا مقم هدایرتس وا هکرولوا كد

 دع هلن اینجا كب هلع ت : ردلکد قاطم تحالصو هفامعم .ردشعل وا شح یتحالص

 نوناق هرزوا كمهمریو نادم هتسلوا ررضتم كنهاحم ةع ندنالواقم یفیدلوا شما

 : ردشهلوا عضو هصوصخم ماکحاضهب هلیراهدام یح ۳۹و ۳۵ كنيئدم

 قومح - وشراق هیهسمک رب رکید نددنفرط ینجا رب هدایزسوا - هدام یک ۳۵

 با نوناق وشا « دهمت رب نالوا مقاو هدنروص ثكجهمعا مازلا یئآ طق كجهدیا شخم
 هسیارویدیا نیمأت یتتح كدهمآوا یسیکناسه ندرلنوناق ینیدلوا عبات امت تنش

 . ردقح هل وا میا کا

 هدلاح ینیدلوا دشر هروک هتیمخت نون ینجا هروک هتنیدلوا دانتسم ندهداموش

 TE هداب و ا شمالوا لصاو و نس ييدسا نعت كننوناق اا

 هدایت سوا « قرەلوا ىەحش قبطت كنسيصخش نوناق ‹ دهعت فراعلا دبح و یفیدلوا

 . ردقجهلوا ربتعمو یعم
 دشرنس كننوناق ایرتسوآ هسمکرب نالوا دشر ريغ ارظن هننوناق یهاکتماقا كاذک

 قیبطتلاب ینوناق ایرتسوآ هدنقح مقاو دهمت هسیاشعا زواج ینس ییدتیا نیم نوجا
 . ردقج هل وا مکح هننمعسم

 نفرطلاءاذنانلوا دقع هدنسهرا یلایرتسوآ رب هباینجارب هدايرتسوآ س هدام یح ۳٩

 .ردقج هلوا عبات هنماکعا نوناق وبشا انتتسا الب هلواتم

 فرطل ؛دحوءابا تالواقم ىنوناق مضاو ایرتسوآ هروک هنفیدلوا ناتسم ندهدامو

 . ردشعا قیر ادیت

 هنلنوس روتاتسا تانباا « هل وقنملاوماهجنج ومماکحایراح هدایرتسوا ادعام ندنوب
 .ردعدات هنرلنولاق لع یرلفدلو هلوتم ريع لاوماو

 رب لجو صفا یماکحا رتادتم تاو فالتخا كننسیئدم نوناق هفارف [ ضارف]
 ۰ رد ر حنه هی ه دام چاق



 ۷۱۳ sx ند اوو تفالتخا

 یرلاوناق تدنماو هطراض » هدنسهدام یحنح وا ندا اوتحا یعاکحا مهم كلا هدنابوب

 .درلنابدیا كلع ندنفرط بناحا .ردهیاعرلابجاو هدنةح صاخشا هفاک نانلاوب هدتکل۶
 . روناوا هرادا ندنفرط ینوناق هنارف « هاوقنم رغ لاوما هدلاح ینیدلوا لخاد

 نکاس هدهننجا كلام - یرازسنارف « رلنوناق قلعتم هنتیاهاو لاح, كصاخس#ا

 . ردشهلتسد «. راردیا هرادا - هلسب هالاح یرلفدلوت

 هده-زارف راز هلقلوا یوتحم یتحارص هدنتح یتبلهاو لاح كرازمسلارف نام وش

 ندننیدلوا شقارب هنع ترکسم ینذجهللوا قطت كنوناق داع هدنتح بناحا الو

 . ردراشمامهدا قافلا هدشح یربسف كنهدامو یادانشقوقح هنارف

 هدهدارف « همنجا ہک نشیریک هناسانم ها رازسنارف هروک «تراضءع (۱)

 . رلنمهدیا اعدا ینةطت كنهینجا نناوق نديا ءرادا یراتفصو لاح

 هنوناقتحاربص نوح اما ءدعاسم هنقسطت كنسنجا نوناقرب ءالرا هج رکف كرانوب

 هع اع الود لالقتسا « ایا , ردقو تحارصر هلیو هدمدام 4و لاح . ردمزال
 رب رکید هقدلوا هدهاعم رپ . ردیراج هدنکلام تاود ندا رشت فا قا نوتاق رب

 قفاوم.هتسراکفا زعامز یداپنجا كنفلوم نالو هدرکفوش ۰ زامهلوا قطن 6
 . رداکد لومقم هلته ینردلوا

 كن و یدنک هدنقح ینجارب نالو هدهسنارف هروک هت اضمن رکید ©

 ا نوناق رب یک ۱۰ ر دقو مال وا درر كبل د نالوا رادهقالاع 6و طآ
 لدب ک١ «لکدینجا نوناقوا هدهتداح هسیارویاوا ررضتم زسنارف رب ندنزو یتسطل
 ۱ . رول وا قسطت ینوناق هسنارف

 ی راد م نوناق رانا رال رب نانو هدنا.سانم هلبناجا هکرارویید رانالوت هدرکف ون
 رغ هحنجو» یرلنوناق تلود یتبالوا بوس « ینجا داش . راز کد رویم هع

 بس هلع ماتم 4 یدک تا هاو نار ووا رام اب لیلی هو

 قوقح هددامنجا وش . راردیلاوا عبات »یل نوناق رایینجا نانلوب ءدناسانم هلبا هل
 . ردلکد لات لباق هلسهرضاح تابقرآ كلود هصوصخ

 هلسالم نوناقاماد یتلهاولاح كرادنجا .دهسنارف هروک هراذلّوم ضمبرکید (۳)
 شمهلزک ینءاکحا یوناق یدک یک یضاعواو هد رهن كنار کلا : ولو يک
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 وب . رذطرمش یسمافلو ریاذم هبلود هماع ماظتنا كهروکذم ةوناق ماکحاو یساذوا

 . رول وا قرطت ىلع نوناق هدرار دقت

 قفا ومه د رضاح هرندم تاقرو هنسهموناق تاع وضو مد اس هندمتم ثالام داهح وس

 ردهدعفلوا دع حج ر ھلتھج ییدلوا

 . رددوجوم اهد ماکحا ضعب قرفتم هدنسبندم نوناق هسنارف هقشب ند اکحاوش
 تاحاهلیارارسنارف دوخاایو هدنن-هرا رازسنارف هدهدنج الا هدننهدام یمن ۱۷۰ >ثم

 فاصواینتقم نوا حاکن دقعرازمسنا رف هکر کم . ردربتعم تاعانم نالوا مقاو هدنب

 « ۰. راهلیا تکرح فلاح هنماکحا قیاس لصف نالوا راد هطا رشو

 راد هنسهدعاق 1 ۲۰۸۰ ۰ هدهدنرلهدام ىج ۹٩۵ و ٤۷ یک ینیدلوا شملخ د

 وا جدد ماکحا ضع

 هدنتعم نامز كرانوسالوتیاق -. | ماثمار اد ما وق فرمتما هدر لار |

 فالتخاندتفیدلوا عبات هنناضققح كنرل«عوبتم تاموکح هینجا همین یدهناهاش كلام

 سح یاتحا یضو ماکحا راد کوب نوا كنو . یا زلروک یارثأت كننناوق

 ردشاع وا

 ندقدنلوا نیمأت یتسبات هبیاع یاضققح كنەبنجا علیا یساغلا كرا وسالوتیاق
E۳۳۰ طاش ۲۳ هلدصقم وو را ینسعت كس هق وقح تعضو كاحا  

 ردفا رن تقوم نوناق خراب

 نالوا لصاح هجمراینوناق عقوم كيناجا هلسعافلا ك هقتع دوهع روک ذم نوناق

 . ردشعا عضو ماکحا ضع هدهدنقح نیناوق فالتخا هدنام وو سما لاک ا یلاص

 نوناق هسنارف «كنماکحا نالوا راد هندناوق فالتخا هسیا رونولوا ققدت روک دم نوناق

 تایقرت كلود ةصوصخ قوتحو یغیدللوا یابتقا ندنماکحا یهدالوا كنسندم

 : روا رک یادت[ هرابتعا رظن هدكسهرخا

 هدنسهدام ىج ۲ : هحناک هنلبلم كنماکسحا نالوا راد هنناوق فالتخا كنوناق

 نالو هده كلام هلع تاود تاماظنو نناوق هفاک ندبا قلمت اع شراسآ و تدنماد

 یجنجوا كسیئدم نوناق هسنارف هک ردشمایلد « ردیعم یو ءدنقح یناحا هما

 5 رد ذبع لایه ناه كس هر قف یاد تاد هدام



 ۷۱ و Be نبناوق فالتخا

 هتکلع شاسآو تیما نالواندنرامهم كلا كرلنوناق قلعتم هب همام ماظتنا هدهدام و

 هدنزنکا كانتایرظن نیناوق فالتخا ینعی مرصت یتعرم هدنقح بناجا كننناوق رتادتم

 راکذت مکح رب نالوا نابمرد هرزوا قلوا اناتسا ر وشراق هنناقبطت كنهبنجا نیناوق
 یجندرد كنوناق ینجهشلوا قببطت كنهمنجا نیناوق ریاغم هیهماع ماظتنا اد . ردشتلوا
 . ردشفلوا رک ذ هجمریا هدنسهدام نالوا راد هنناوف فالتخا لصا ییا

 نناوق نالوا قلعتم هتکلع شیاساو تاما زکلاب رانوناق قلعتم هیهمام ماظتا
 دع قلعتم ههماع ماظتا نکاح و هعوضوم ماکحا قوح ر, اهد برلوا

 مر ند تاعا نوا عفاو هدصوصخ و ندنفرط نفلوم هنوناق هسنارف ندنعیدنلوا

 و ۱ هسقو . ریاهراروق یریصت « همام ماظتنا ۰ SAE یج ددد قحا ىنوناق

 هدنروص عسا و نس هرابع یران وناق قلعتم هتکلع شیامآ و تما 1 اع یدیا هسلوا هدربهل

 تاعوضوم نالوا لخاد هه وهم ههاع ماظتسا هلن ر وص و قحاو قح 8 روع هربسش

 . یدیا قجهلوا قفوم هقیبطق هبناجا ینهراس
 نا ۳ یه رف كوع هده سا ۳ هک اع تمحالص یس.هدام یحدرد كلي و اق

 ر « OY هدام . ردنمصتم ینغید وا لوق كسهدعاق قوةح تدصخش نام وا

 هب زا و هف رّةح هراس داوم هللا یواعد 4اب داع ههلوقنم ربع لاوماو قلعتم هب هسنجا

 تاماظنو نیاوف هدەملع تلود ا ید هسلوا رادهقالع هرن اع ةع «یرلاوعدهسازج و

 هدبولوا قاعتم هب هدنجا هعس 0 هک ردق وس .رول وا تور اقفوت هب هسن مع لوصاو

 تدوذآمو دشرو هب هلناع قوقح یک یو بساو تواو نادا قیرفهو حاکن خسف و دّمع

 دارلا هعد ناو قلعتم هر تبص وداع هب هل وقنم لاوماو هتلهایک تیاصوو رخو

 دوخایو هنسعلو رادهفالع كتهناهع هعمت ايو هنتعجا صاضرلاب كنیفرط یسملیهلدبا تۋر

 هماع ماظتنا هدنروصوو .ردففوتم هنسلوا عرفتم هب یواعد تبّور تسدرد ەدە اع ام

 نناوف فالتخاو هنسناوفیرلهعوتم رک كنارادهق الع هلطرش قمالوا ریافم هتاود

 ۰ ردشملوا خ_رصت ود ه,رو وا هل م اعم ًاقفوت هنیدعا و لود هصوصخ قوقح داخ

 نديا قلعت هيهصخش ماکحا طتف . ردم اک ا ی یوس سا تمدام ول

 یراهعوتم ا كن اراد 4۶ اع هدر یاا كرلاوعد داع هبناحاو را ده هداوم

 بر دشک وا توق یا



 یسهعومجت یسهنلوک اف قوقح >> ۹

 قرهلوا یدض كنسدم نوناق هسنارف « نوناق هک ردراک ذن نایاش هدیماروش قحا

 ینفج هملوا بونلواقبطت كن هيناثع هبنوناق تاعوضوم هدنقح هینامع ةع هدهبنجا كلام
 بی رب هتوکس وش «یسمتا ثح ندک احتیحالص ًارصحلم كل هدام .ددشفار, هنعتوکسم
 ظا یتالماعمودوقع كنهلح همین نالوب ءدهدنجا كلام نيناوق رکید جا . ريل هلوا
 . ردراشملا عضو هصوصخ ماکحا هدنقح رانوبو

 ا ا ا رع لاوما دم رف یر كمر و ده داما دارا
 نالبقا جراخ ندنتیحالص كيهينامع اع قرەلواهدنتحت هنمم طئارش یک ییدلدیا تح

 باع هبهلوقنملاوما زکلای قرهلوا حرصت هلوقنمریغ لاوما یخددنرک ذیاننا كنيواعد

۴ 

 ه هل وقنمرمغ لاوما نوناقعضاو هر وک هنفیدنل وا لالدتسا ندنسعلوا تګ ندرلک رو تبصو

 ضمب رکید و شما مازتلا یتسلوا مببات هبهیناع نیناوق كنیواعدو تالماعم ٌةفاك قلعتم
 نیناوت كيناحا یهلماعمو دقع رب جبه قلعتم هیهلوقنم ريغ لاوما یک ینیدلوا ءدنناوق
 . ردشمامهتسیا كا كرتەنسهلم

 قلعتم هیهلوقتم ع لاوما « بناجا ید هدنامز ینیداوایعیم كرانوصالوتمباق ًاناذ
 ندن راتدلوا شعلوب عبات ههل تاماظن و نیناوق هبیرغوط ندیرضوط هدناهوصخ
 مکه تن ءشمالدما ل ا لوصا یسا یدهرکصندنساغلا كن هقتع دوهع هجهنس تموکح

 ۱۳ اع 1 وام فردت لاق هدورحا تالواقم دقمنم لا الا

 "ةحارصیتسبات ههلحم نیناوت كن هلوقنم ريغ لاوما هدنرلهدام ىح ۱۹و ۱۸ نالوا راد
 . ردشعلوا نا

AEE NE TE۱۳  
 مرمت ینج هنل واقیبطآ هدهقلطم تروص كنبنجا نوناق كر هلدياقیرفآ یرانامز ند

 تحندنفسطت كنبنجا نوناق هدنتیژر یاننا كناوعد زکلای هدنوناق مز, هدلاح ینیدلوا
 . ردنلفار هع توکسم تهج کد لر هلب دی

 كنسنجا نوناق هدرخآ قْسو ققل وادع یدادقع ءاشنا و ىلعا لاح یوعد

 هصالا سفاو هماکحا یراح هدهراس كلاع كما نابتآ ینفجهلوا قیبعت یلوال قیرطب
 ندرر و ا ا کلا هتوناف تعارص هدهمیا هدکلروت یقاوم
 هروک هغیدلوا ناتسم ندهفا تالصف . ردلکد دعتسم یسمقح تالکشم هج ر اود



 ۷۱۷ $ نبناوق فالتخا

 مسا م كنالماعمو دوقعینمی یانتتسا کیا رکید «شعِا افتک | هلیارک ذ ( هماع ماظتنا )
 كف رط هدنال واقمو بااحو هل سەيد هدعاق ردعرات هنو ناق دقع لح یسەروص

 ردشماعا حرصت ینسەدءاق یسەدارا تب راتخح

 لود هحوصخ قوقح هدنلاح نناوق فالتخا هدنسهعاخ كنهدام یجدرد هحرک
 هب هصخش ماکحا تحارص وش هدهسیا شملوا حرصت یفج هئاوا هلماعم ًاقفوت هنیدعا و
 هنهوح كيالواتمو هنس هیر وص اسم كد وقع بولوا رتادتم هنتصو و ثراوت كن ال وقمو

 (۱) ۰ ردهدکماعا قلعت

 ین> هنلوا هلءاعم اتیفو هنیدعاوقلود ةص وصخ قوقح هدنلاعلمناوق فالتخا كنولاق هدر [۱]

 نانلوانایب هدهلاق نیم .ردراو هدیامحایسلون شه وا ج ردنوجنا « یه رظنفطع » كنسهرتف

 هدر دقو .رلردیاعاسا «تیرلیلم نولاق یهیبنجا ةع هاو اضمب رانوق هرزوا ییدلروک هدنباوق

 یمه:تسسلود يص وصخ قوتح یرلکد سال وبق هسقو# ی هنماک> ۱ یرلن و اق كنيبنحا وا یقطعو كانوا

 .رلرود ۱۱۵۵۲16 40 ٥۵۷01 یسه رافن فطع اکو . ردتیقدت ناباش یمهلئسم ؟ رددناع

 لدا حاضا اهد زار

 « هبنحا ليناوق رکا هروک هنفیدلوا نابتسم هدندنیاوق ناذلوا جرد یاکحا هدهلاقم نم

 . رد رتادتم هنیااوف فالتخا یمدق رب . ریلی هناوا میسقن همسق یکیا هطرابتعا ماکحا
 » rêgles de droit matériel « ا هد یزگید .رلرو د rêgles de conflit هرنو

 . ریلس هل وا ریظن کو یاکحا د داراباتک فلتحم هلبس هک دعاوق كيهلع مزب

 ینجا نو اقرب كنت ناص و دخ تیصو «ثاربم تلها الثم هقوتح تبسانم ر 6 كن هاو ر هتدیا

 3 e فالتخا كنربنجا نوناقوا < هدنلاح ىسمتا عررمصت ینفجهنلما نييعت ًاقیفو هنماكحا

 ۱ بقا الثم هنماکحا كئاربم هل | یاکحا ندا نییعت یتلها هقو ‹« یمهنسەيلک دعاوق نالوق

 .ردقیقدن جاتحم ینج هناواتعجا ص یهنماکحا ندیا عرفت هتیصودوخایو هنبداوم یک هریاسو علاوء

 تانک احم هسنارف . یدیا شا م لاره واب رب هدنم « ۲۵۲60 وغروف » هدهسلارف هلتقو

 یمالوا مڊا هب یه نوت ی-هلوق:م 4 هک ر كاونجا ر شعاع | ا هاکتماقا هاب یدابتحا

 هدینولاقار+ : واب هکو لاح . یر بط كنت واقارهب واب هد هلگسمول هلع ء انس .ودهدزکیح

 یرلهمکح هسنارف . یدبا روودبا صا ینقییط" كننوناق ییلف هاک تاقا كنان وتم یک و

 . ردرلشعا قیبطت یواق هسنارن هدهداح | عانا هنفطع و كننولاق ارهبواب

 کاو قوق- یاماع هدزعامزو شلوا بحوم یهدیدء تاشحایم هلثسم و یر ندتقووا

 یر رکید ٤ ینا وبق ك:فطء نالوا مقاو هب ىل نواق كنيمنحا نون یرایضبب قره ۲ همسق ییا

 . ردرلهلا خ.ورت یلوبتمدع
 نیت یتیلها .دنروضح یک اع هسنارف كزیلکنا رب میقم هدهسنارف :مهدیا دارا اهد لاتم رب

 Commun law» » یقتیلعا كنهسیک وا اع . ردمزال قلآ هرابتعا رظن یتسیلم نواف هسلک مزال

 یهدنسهرا ران و قجهلبقاب ی«نماکحاعوضوم نوچما تیلها ككننباوق هرتلکنا هسقود یبهماکحا نایئد



 یسهعو# یسهتاوک اف قوقح 38 ۸

 ضمب قجهلوا دادم هنلح كنيناوق فالتخا هدمهینوناق تاعوضوم رکید هیفامعم
 .. زددوح وم ماکحا

 هدهدنجا كلام ناىملوب یراردنمش یلنامع هدنسهدام ىج كننوناق سوفت ... الثم

 مقم یاعوقو تابفوو قالطو تاک انمو تادلوت كجهديا نایرج هدنقح هناغع همت

 ارجاو دق هترزوآ همسر هقرو یواح ینهدصت كنسهقلعتم نا لح یراودل وا

 . ردشلوا لوق یسهدعاق £ 7. 2 یرهلوا رک د ود .رونلوا

 یجنرب كنسهدام یجن 44 نانلوا لیدعت اربخا كنهقوقح هك اج لوصا كلذک

 نالوا لح ییوع ماظتسا و باداو عونع هليا هصوصح تاماظنو نناوق »

 لاوماو كنهفوقوم تاراقعو درقنو هلاقتناو ثراو هیهصخنلاوحا یک نیدقاع تبلهاو

 ربدق «قجهنل وا قیبطت یماکحا قلعتم هتذها كننواق هرتلکنا هدر دقن یسکع ارز .ردهاظ قرف
 اکو هکردقجهنا ۲ هرابثعا رظن مسیس ییدتیا لوبق نوجا تیلها كنرلنواق زياكفا هسیا هدا

 عوضوم هد زمام. هدلاحوش . رلک مزال قفلوا نیست هلرنوناق یهاکتماقا یتیلها كنهسیک ر هروک

 . ریلکمزال قوا نییمت یتیلها ًاقیفوت هننواق؛ننارف - هلیبسح قفل یهاکتماقا - دازیلکنا نالواتح
 : لاثم رب هدهدوک هز

 رفو هلوقنم تاکرت كساجا مقم هدالاتا ییدم نوناق الاتا هلهجو ینیدناوا ناس هدالا

 که دنقح تاکر وربندهنوا مزب هکو لاح ۰ رددقا لوبق ینسلوا حبات هنیرلیلم نولاق كنس هلوقنم
 ۰ 03د کا یوا حبات هب لم نون اق د كن هلو قنمريغ تاکر هب يلم لوناق كنهلوقتم تاک زاوصا

 ه یرغوط ندبفوطای هدنقح یسهکر لوقنم رمغو لوقنم كنبانامع رب ندا تافو هدالاتا یدعا

 یرهادنقح تاک مزب دوخایو قجهنل وامس ۱ اا ه ههروقرهدلوا قیطت نمهبنرا ماکحا مر

 یمهل وقنم ربغ کرو هب یا نولاق یسهل وقنم هکرت كنلنامع وا قره هرابتعا رظن زممتسبس

 . ردقح هلمت وط مبات هنو اق ایلاتا

 ناکما هاصف هدایز اهد هدارو هدهسبا شلدا درس لئالد قوح ر هدنېلعو هل كفطء

 یرلکدروک یالوت اهد یتاقیبطت كنلع نوق < کاج هک لهیلیوس یتضاروش زکلاب . ردقو

 هدر . رد رل شکه دیالوبق هلوېسااب ینطع نالوا عقاو هب ىلع نولاق ند فرط ینجا نولاق رب هادهح

 نیناوق ضعبو هدهیلود تاررقم یهدنقح رکحو هچلو و ینالواقم لود ٌةهيصوصخ قوقح یهال
 اقیفوت هدعاوتلود ةيصوصخ قوقح هدزءولاق ردشلوا لوبق رهظ» یسهرظن فطع هدهیینجا

 شتاررق هرزواینیدنلواقاس هدالاب هدنفجیمهب رظن فطعو هنسلواشلدبا خر ینح هنا واهلعاعم

 هدناصوصخ یکو ب كازم اڪ ءا هن-سماملو دوجوم زونه یمهدعاق لود هيصوصخ قوتح رب

 . ردتجهلوا مولعم ًانآ یرلکجهدیا داهتجا



 ۷۱۰ *& نیناوق فالتخا

 تادهعتو تالواقم هلم جاب ناو فلاخ هماکحاو دعاوق قلعتم هنفرصت كيهلوقنم رغ

 « .ردرتعمو یعص هدنقح رادقاع یاعحا

 هبینجا نوناقر نیعم كنافالتخا كجهدیا دلوت ندهلواقم رب و هنسهلوا حرصت هیید

 ءان وارا هروک هیهدام وش یحرد ههمانهلواقم نام كنصوصخ لصف اقفوت
 یایرج كنمسق مهم ندیا عرفت هني ركذ " ةحارص كنوناق كنسهدعاق هدارا تیراتخت

 .ردکعد ادا لود ایس
 ینجەلوا قسلعت كنوناق یناه هدردش ینیدنلو تحارص دما واسم قحا

 یراکجهدا تعجا رع هراهنیرق یناه كکاحم هدریدقو ندنفیدلوا شلاق هنع توکسم
 . ردلمأت یاح یرلکجهدیا لح هلنروصهن یتفالتخا کهدنفح تالواقمو

 لا الا و هدهلود تالواقم ضعب ییدتا كارشا اريحا كنهنس تموکح هدرب
 هماکحا ض.ب كجهدا فرط رب ینناوف فالتخا هدهدیدج تالواقم ینیدلوا شا دقع

 نناوق فالتخا هنس تموکح هدهلسهلسو تالواقم وش هلع ءانب . ردهدقعلوا فداصت

 .دولوا شما لوق یهموم دعاوق یءدنفح

 نالوا دقع هدنقح تادنس ررح هاو راهحلو هدهال هدنسهنس ۱٩۱۲ الثم

 ماکحا هدناصف یهدنتح یاونع « ننناوقفالتخا » كنسهحال نوناق طوب ص هب همان هل واقم

 : ردجردنم هنا

 باجما یسلوا زاح نوجما یسمرک هنلادهعت هليا هحلوب كنهمکر -- ۷۵ هدام
 كتلود رب رکید نومافول رک | . روللوا نيست هلم نوناق كنهسک وا تلها ندیا

 .رونلوا قسطت نوناق یحنکیا وبشا هسیاروبدیا دع رادتحالص ین وناق
 كتلود کناه « هسک نالوا رصاق هحنجوم نوناق نانلوا ناب هدالوا هرقف

 هدریدقت ینیدلوا شملو زاح یتباها هجنرانوناق كن | هسیا شمرک هنتلا دهمتهدنتکلم

 . ردرتعم یدهمآ

 یناه دهعت وشا یلکش كدهعت رب نالوا عقاو هدنسهدام هحباو -- ۷۵ هدام

 . رونلوا نیم اقفوت هرات واق تاود وا هيا شلوا عقاو هدنتکلم تلود

 نوجا قوقح هظفاح ایو لامعتسا هدنسهدام هحلوو كيوتستور س ۷٩ هدام



 یمهعوم یسهتلوک اف قوقح 3 ۰
 اضا هلماعمو منت هدننکل«تاود یکناه وتستورپوا « یلکش كنالماعم یضتقم یافبا
 .رولوا نیست ًاقفوت هنیرلنوناق تلودوا هسیا شقلوا

 هحیلوب هنیرلهدام کهدنقح رلکح كلذک یجحن۳4 و ۳۳۰۳۲ كنتاررقم سنارفنوق
 . ردشهلوا جرد ماکحا لئام هماکحا وش یهدنقح

 كنسهدام ىج ۱۸ كنسهمانهلواقم كلردنمش ندنسهدیدج تالواقم انامل ا كلذک

 یراظنو یعهدادا و ا 2صا curatelle ككلمقو [tut تیاصو « هد دنن ىج ر,

 هنبرلنوناق كفرط ینیدلوا بوسنم كنا هيا عضولامزال نوجا كمک كاامقو تیاصو
 قوقح » هدندنب یح ۱۱ ڭنسهدام ىج ۱٩ یک یفیدلوا حرصم ورد «.ردقجهلوا عبات

 م هتصوایو هنرا تهح .ردقح هلوا عا هنسالم نوناق كياف هتم کر مه و هم را

 تکلع ییداوا بوسنم كيافوتم لئاسم هفاک قاعتم هنمسقت كار یو هقح و

 لصف ًاقفوت هتسهملم ننناوق ندنف رط رباودرگاس رو ا رادتحالص نانلوب هدنغار و ط

 5و تاصو رهن ردع هناط .دنكلع كبد رلوارف یهدیایو .ردق هنلوا

 كنالواقمونناوق کی لا هکر دشملوا لوق یتعبات هی یلم نوناق تناصوصخ قلعتم هیهلوقنم
 . ردقفاوم هنماکحا یهدنقح هلوقنم لاوما

 یراداو یسایسمسق اروتقود یسهتلوک اف قوتح

 یملعء لود ةيصوصخ قوقح
 ترها



 دق راخح هدعس دمع

 محس ۸ 0 وح

 كةل اهل نم ی دقع عاب نداتقوت هنسمالر و بولیر و (كنع ) ثك.هراب یررق

 هدول . رول وا قالطا هنکلرخع ق هد فتو خسف هلس ر وص رابتخا یر ندنقش وشا

 ردتهتف و نالف یرتشه الم . رلک هدوج و هلا دوق نانلوا ءوالع هدقع کک طم2 راخ

E 23قمالوا عیب هدن رس هصسر رو یرکردق هتفو نالو ىنەراپ | عیابایو زما  

 طرش هسیا هلاقا . رهزکب هبهقلعم "هلاقادقع هدلکشوش اعقاو . ردیا رر هجعدقاع یتهج

 قلعت یح . ربلک مزال لع هداس یدقع هروک هتل وب نددوقع نامعا لود یلعت

 هده-راغوا هداسف دقع هنی ندنفجهنلوا یقلت عیب هلبطرش هلاقا هلی هسنلوا زوج

 هلوا ۲ هوفر هد صا لحعت یک هیأت زکلاب یمداق هر رخ یسهلطاع كس رتشم

 یخابتحا خف ندیا تان ندشافک مدع ههیاقو ییاب كبح قح نالوا كج هلیب
 یننجهلف حابه یراش نالوا عونع هيا كراترو رخو ندکعا یقات هدنسهلرتم ترور

 كدقعر هل ون ندا تاحا ىنعو £ ساق هلا هح و رشم تاراتعا فالو ندکلا لود

 . ردشلدک هنتهج یزو ًاناسحتسا

 ردا قلعت هط رش كدارا تو تالصم نالیر و 0 هدارا نامز هدط ہش رابخ

 [") ددیراح هدهدارو تالامحا نانلوا ناسرد نوا تدم هرزوا قلوا یسهحفص

 یدقع داف نام "ال وه یو نبعآ مدع نران .ردراو یقومر هددقع و كيدم اریز

 زم دم نوناق . رده فاتح یساعلوا بو وا دی دحت كيدم نانارا یتصولعم هردیدّوم

 قلطم بوی ادیدحت یادم یی شا لوق ی رارظن ُهط كنیرلت مضح دم ماما هلحم نالوا
 . ( ردیا داسفا یدقع تده نایب هلضف ندنوک چوا هروک هنارضح نیخش ] . ردشق رب

 نوجا صخش هلتهج یفیدلوا قیبطت لباق هدنقح یرتشم مه و منیاب مه كلربح وب

 عیاب -۱ :اریز ۰ ردلصاح ًاسوکمم هدافتسا ندکلریخ هکر دق وش .ردروصتم لاتحا کیا
 ! تعجاص هنسهل۰ ۱م را هدعب دقع [)]



 یسهعومت یسهتلوک اف قوقح >» ۲

 فهراپ هدفرظ تدم . روییردلاق ندهروا یسب هلا در یهداپ نالوا یضوبقم نا ربع

 ["] ًاصطق هلام یو قلا ینسهداب . روییدیا باستک ا موزا عب < هسیا نمهریو یرک
 یرنشم - ۲ ۰ روملوا دفتسیرتشم کر ولیراوآ هدهدقش ییا یه یک قلوا بحاص

 هداسف دةع هحنمرزو هدنفرظ تده . روییدیا باستک | موزا عیب هجشریو ین نا هرکس خم

 عیب هل ار وص ا یهراب اب یلاماب هدشاه هنعم تدم ر هدهدقش ییا یھ ا

 تارابخ ارز . ردببغ كب لاح وہ نالوا ندنصئاصخ دف راخ . رولوا دشتسم

 . رد ,هحنم هراربخم هدافتسا ندجناتن هدرتاس

1 E 
  - ۱هضافا تح هعیب رابدأت کءرکص . رددیق» هلقلوا ءدنفرظ تدم هک : رأت

 هلکتا هیدأت نکربم یرتسشم . راقلاق ندانروا عیب هلکْعا هیدأت نا ر یخ مییاب نمهدیا
 ردیا باستک | موزا عیب .

 روبلوب تیاهن رابخ مکح تزاجا رتسیا خسف رت یا هلیا هیدأت هکروبایروک .

  AA IRAE ENقع ۰ ردک هداسف هدزالوا خسفنه دقع نک ر یخ

 ربربتک هدوجو خسف قح رب یمئاد قرلوا جتنم یداسف هدأت مدع هدنفرط تدم

 عج ارز رولوا ذفان یااف مصت یک ملستو ههو عیب هسیا هدنضبق دی كنیرتشم عمو

 ردیا هدافا مکح ضاتلادنع دساف

  -- ۳ندنساصفا كیدم ارز . دیافو لربع هدفرظ تدم دصقم : تازو

 هدیقافو كنابلوا ربح یک ینیدالوا هدیافرب هدتفدن ینسهقفوقح اتن كیاف و کهرکص

 اریز.رولوا لطاب دقع هاسافو كرب طقف . ردلکد راح یتهامرب ردا عاعا ا هدقع

 ضلوا ثوروم ندنغیدناوب فصو رب عاق هلریخم بولوا ندهدرم قوقح دما رابخ
 ناکما د اا اار 247و ندبا تراو ن | یا ندقماعلون یتهجرب ردیا قلعت هعسمو

 نهب وک .
 كنىرتشمو روینلوالوبقنوچما میاب «لکدنوجا یرتشم فرصت ق هدنفرظ تدم اریز [*"]

 هرکص ندکدک تدم نیزستتلوا هداعا هراب هکو لاح .دویلوا نودض» هلتمق لکد هاا هدفلدا دین در

 ییرتشم هاشم ادعام ندنک هدفالنا ایو هدفات حورشم هجورب كميابو جی یفرصت كلی رةشم

 . ردرعتعم ريغ ىمەذخاۇە



 ۷۲۲ x دقن رابخ هدعس دقع

 نع دات - هدنکلربخ كنیرتشم الم - كرهبید ردشمامک تدم ثراو هلع ءانب
 رابخ ا ناملوا ررةم E طفاسراخ هلسافو كننروم ارز مولا یعمع بودن

 ۰ ردشاوا لطاب مس - ردعزام هعس رره دش

 : راو لاحا یا دارو د چ
 هسروناوب هدندبكمک سمو نوساواهسیارولوایسکناهربخم .هدلاءاضفا لق - ۱

 خسسفنم عیب هلفلت شیقلالبق هکنوچ . رولیروک یفیدلوب تیام كرابخ مکح نوسنلوپ
 هدافا موزا دقع هدنلکشيلربخم كنیرتشم هدفلت ضقلادعب .ردک ندعیاب عبم قرەلوا

 توف هدناف یهدکعا فرطرب یدقع هللا هداعا ین هدهدنلکش یکلریخ كمياب . ردیا

 . رولیروک تیئومضم هلیا تمیق نالوا یریثأت كضبق نامض هلتهج یفیدلوا شلوا
 هلتهج ینیدلو تیام رابخ مکح اساسا هلسارذک كتدم . هدلا ءاضقادعب __ ۲

 ضویقم هح راشم . هديا هدافتسا "یثرب زوضوم ندققدن ین-هقوقح جات كنو

 دف راخ تيرو نانلوا حاضیا هدالاب هدناوب كمهدوا همیاب ینتمق هدنلاح یسلوا

 . ردیریثأت كنامض ضیق لکد
 هسیا رولوا كجهدیا , فالنا هدلا ءاضقالف نک رخ یر الثم : فرا ©

 هلیادق رابخ ارز . ردیا نبمت نک هبدات قرهلوا فرط رر خسف قحو رولوا مزال عیب

 ندعيب داف نیمضآ یتمق هدفالتا هدلا رورص دعب . ردیک عیب هليا طرش رابخ عیب
 . رد ینتم هضق ناض دلوتم

 بم ارز . ردست هدید رب م ندهمع تدم دصقم ) : بیعت بس ٩

 هدراست کک نا ندننحهلوا دساف عب هسرو یهراپ دو بدم نیزسکعا

 بعت هدندب هدنجما تدم نکر خم یرتشم الثم ( . ردهلا تم لکد هلا ن تسومضم

 لباقمهسع « رل [ اعم یعسم هسراید . رد ريح عاب هسهمریو فهداپ هدندم تیاهنو هشا

 كمایبهلآ ینایسم نم . ربلآ ینامسم نم « ردپا كرت هبیرتشم هسراید نمهیتسیا یش رب
 . ردهدکْلا تلالد هنکیدتبا باستک | موز هليا بیت دقع یتبحالص

 یمردم هیندم قوقح یمهللوک اف قوتح

 رمعلا ربا : وراز ییدرام



 یداصتتقا مسق

 لزم ریب دن لع

 ۱۲۱۸ یبط عراب یدنفا قادس :یجرتم
 هدنتماسح هفیفگ۱ 4۲«یوتحیاب زولوا هلباینارغوتیل : هدنسهعطمیغوا س دنهم

 لاسل < كردیاوزرا یھ همر ںاتک ر هب قاقحتسا ی قاحس » هج ربع یدنک

 ع كجوك كياس تسسناب ناژ نالوا شطدبا ليمو عبط «هفدشپ « هبی رت ناشن تفاطل
 هج ار تبس . ردشعا مدقت هرات رطح ناخ دمادبع ناطاسو شا لش ی داصتفا

 نایرح هداند 1 كعا » وغ یهلطاب تاداقتعاو هلط اھ راکفا ندا نایرح سالا ناب «

 زال ةفاد لئاسو بوراقج ءیهاظ یتسهبققح بایسا كرافلاف نالوا هدكملا

 عفانم كيهعقاو لاوحا و یتسسحو شیتف هجز ضرع كلاوحا تقتقحو عوق هادبم

 كنیدنفا قاحس هفام عم . ردنراع ند « كما نيمأت یناکما هزاوم هلبقح ی ریذاحمو

 تور لصحم هیوسلا يلع كل ره » لرتم سدن ع « کردساءا لوق E هنتعانق

 كروك ذم ع < و « نکل . ردشمامهدیا ST ینائاسوو باسا كنسمل ها راسیو

 یضاصاو لاع هدابطا ۵ ردشماعا تأشن A تراهم ہدع كسابراو لها

 < یر نالوا شماموقوا ردق ها ندشاب یهجر وب « . ردرلشهامار دلاق ندهر وا

 . ردشمهمر دشیراق هدر وص ر, انف یرتا كوو نالوا ترابع ندم ظع دالح

 یساسا وش « نکیا رون ولوا ثح ندانع هللا اشا یامو تمش « تور هديا ی ر,

 رولیدا فداصت هتءاو

 ثالاوما یراقدنلو كلام هقشاب هاب یسهملام توق كناللماف مو كسکیه »

 ادرفنم كنالماف یهو سکه یغد یبهلام هوق كتلم رو ترابع ندنسهعمتحم تم

 سه و نک ھو ردکس ع ندنسهع ون تشه كراسيو تورو لانهو لام ینیدلوا كالام



 ۷۲۵ &%& لزنء ریبدن لع

 < ممد میلام توق » هنسهعوج تشه كلانم و لام ىرلقدناو كلام as ڭىاىاىماف

 ندنسیاسحو یددع عو یراتورت كرلدرف تورت یلم « یی « . رونولوا قالطا
 هقشاب ندنسیددع ع و كارادرف ینیدلوا بک تام رب « هلبا رخآ ریبعت . ردترابع

 ی « ردم داصتقا تیلباق » هصاخ ابو هنمارآ هیداصتقا تنهام رب یربا . ردلکد یثرپ
 ندنرلباب كوو لا كتکم كيسالق یبصا فلوم كاك . ردقو موز هقعاق ها

 ۱۵۲ ] و هدقماملشاناپ الصا هداروب هنموهفم « ىلم داصتقا » ء نوجا ینیدلوا یر
 هلامروما كنهمولءم ىلامو هدوجوم لود « لصاما » : قرهلوا مالک ٌهعاخ ( هدهفیح

 ندشیدلوا قرفال ندنراهرادا كلسم دارفاو داحا یرلءرادا لوصا هد [ هیداستفا ]
 ضع ك٤ا نظ هقشاب هدنفح لودو للمو هقشاب هدنقح دارفا و داحآ یلزنم ریدت ع

 یسهشرص تعانق « . رد كالا نظ ینا « نکیا رب باسح لع نبع « بواوا اطخ
 . ردهدقم ولوا راکنا ید وج وم كنسلم داصتقا هلبا

 : هدهفبحم یجنزوقط قرهلوا همهم هرقفرب دناع هنیرتکت كنهللم تورث
 هن هما كلام لوا لاغر نائیک و هاو هام تست ۶

 «اضرف .رولوا لزنت ثعاب هتیرلددوج وملاوما كنهراس صاخا نالوا دوم رورشلاب

 یراهدوجوم هیامرمس كرا هطنح « هدلاح ییدتسا العو یر تست یا كنهطح

 « هکهلیوش . ردیا لزفت یرالانم ٌةيامسد ككرابرتشم نالوا جتح هنسارتشا كنهطنحو ژاکت

 او2 « ندنهینلاوا لرت بوم ندرکید فرط باسا نالوا کت یدا نیو

 . زا مازاتسا ی راقتفا دوخاب و یلوم تتم رب یماچ لک دوخوو کت كلاوما
 توق كتلم رب « هک دتا لزنت یسهملوصح فراصم كنالوصحم نالوا لصاح « الاف

 یسیاتشم تكمالوصحم ندبا لون یسهلوصح .فراصم « هکنرج . رد

 یهروبنم تالوصحم هروک ذم تلم « هلناوا تلم نربتک هلوصح ینالوصحم لوا هنب

 رلمیاب نربتک هلوصح یهروک ذم تالوصحم <« هلی هدلاح ییدتبا هعیابم هلبا اب نوها
 <« قرەلوا عتمتم ندنلزنت صا كن_سهلوصح فراصم كنالوصحم یرلکدتا حس ید

 کت بجوم هنلاوما هبامرمس كام ر ه : كيهرقف غرو دولند » . رازعا رخ

 لاوما ك هراس للم نالوا روح هرورضلاب هنسهمیام كلاوما لوا « لاح نالوا

 . روبملیوشود کج هم هلدیا بولیدیا بلق هنیزرط « . رولوا لزنت ثعاب هنیرلددوجوم



VYیسهعومن یبهنلوک اف قوتح  

 ۳۱ لد ءانزرط تیمسا ءادا یراهداح یداصقا یاب تاک یاژ

 یبط یهجر كنیدنفا قاحس « نوجما ییدتبا حاضیا « قرهلوا کیناخمو قفاوم

 راد هتسهداصتفا تلافو تور كتامو شهرتک ی راثعاق « داصتقا یمنش و هر

 . ردشهامهدا رون یکلع

  SUESهسیا قو راهحرآ شلک اي ماط رب هد راهطق رک سا همش ضعب «<

Catéchisme كیاس هدنمهناخشک یعخش « زدشمامهلوا لباق هنسوب یلورتنوف كلون [ 

 كنيدنفا قاحس [ ۰ ردشمامهلب رب دشالشراق فسأتلاعم بونل و هدلح ینیداوادوج وم یناتک
 و ازا ا ناسلرب ناس هدهجرد قج هوا دع هدنتهام فلا اون « یسهجرتوب

 قوجرب هدنرود تامظنت «همملق ُهبرح یداصتقاوب نالوا نکمیسلوا یجنرب هدزمتکلع
 یتیدلوا « لارهبل » [صخش كنيدتفا قاحس . ردثعوقوا « شمزک .دنلا كراهسک

 تسل رس ینملق « هج دیا قلعت هلئاسء « یتسارسو هصخش تیرح » « ندنرلءدافا هجرت
 هزد هارط هجرتو فلأت یربندهس شع ءشعلآ » . ردهدقماشالک | ندنلاممتسا

 كن.دنفاقاحس «نوجا ییدلوروک یتسنکیو اناد هدبداصتقا رانا نک هلشرط هسنارف
 تروص كيهدصتقا راکفا هدزب . ردمزال قولوا یقلت دمو هيوم رب قح یمهحرت

 یلماکت  RAENرولوا قفاوم كمك رر ررب ندنجا داراهجرتوب عیطلاب < نکیآ .

 ندنکلنوکازود كتناسل عهلسهسلیدیا لوق دعا لاقتشا هاباتاسیردتكنمادنفا قاختس
 ؟ردفقاو زار ههقرش مولع مرم « هکرولشالک | ندشنام كنارعت ییدلیا لامهتساو

 ندنملقكححصمر و هيا لسم ريغ .زاوروک قوج یفوقووب «هسیا لکد سم ریغ رکا
 یجنرد»كننورتلع كنیدنفا سناخوا ییاتک كنیدفا قاحس « هسیا شما ربع رله رتو

 راستعا یقعمو نر اتش كفاحس یدنفا سناخوا « هلرخآ ريع . ردکعد » ی و

 اضتقا قعولوا  Eملا درک منشا وا ارد لا قاتسا
 هدتکلم كروت یدنفا قاحس هدلاحره .ریرتسوکیز.ةیدلو یلقح زا رب هدهضرفرت هلیو

 رلیدبا یقأت هرزوا قلوا ییلفا كليا كملعرب یی .«

 نالوا راد هتفک كنسهضف ( لاصحتسا ) لاوما لیصحم هلسهدام تعفنم : هدناف

 هرلور یییدایوا كتراح و تعَص « تعسط . رداکد ا ییصوصخ ر چه لصف

 ینیدلوا جاتح نوجما كمهلک هلوصح لام » تحابم نایدبا دانک هدلصف یحنجوا راد



 ۷۲۷ x لزتم ریبدت لع

 كيابسا « هدهلکد یربغآ رهعلاطم اساسا . رولیدیا حاضیا هدننروص « هثلث باسا

 « لو راک نالوا صوص هتفرعمو رته لها موم » , رددوجحوم فعض هدنفنصت

 لصح كنونف نالوا یو اتم كميانصو فرح » ندنفرط مولع بایرا : هدنلصف

 هلاصحتسا ینسهضتقم باسا ثنص وصخ یعالبا هلاکدح كمولع و ییدلیدا یعس هه

 «لام لیصح » كملع بابرا « ارظن همجرتم . ردشدیا حرش هز وک « ینیدنولوا مادقا

 یرلتتواعمو تم هلهحوو و . ردبا تقدس یراهمظضع تنواعم هنس هبضق ( لاصحتسا )

 لیصح » هداند « هدلاح ینیدلوا وحمو رولوا وح هتفر هتفر عیانص و هسعا تقس

 تتهللواتامولعم یک هب هنلها تزاحو تعنص «تعارز هرکص ندنو .رولوا لاح « لام

 ردق هاتر راوا هنلعووق ندقلحلعنو هالا ندسپ » . رونواوا هک یتیدلوا مزال

 غارفا هبهدیدج تروصر, بوراقیچ ندنسهلصا ته یاشا ییدربتک هلوصح كتعیط
 «تعارز لها » « یک ییدایدبا « قالطا تعنص هکمریدلهدایز یتسهلصا تمق « كردیا
 ها اقا ازم دوا روال كد « تفارمنو رنه لا یر ا لع هراغر تم
 یهدنسهدا یداصتفا دز هلا هلم و هةالخا تلیاقو طابترا کهدنسهرا كمولع

 یرظن ُهطقن « راصتفا ىم ١ و شلوروط هدرلهطقن نالوا مزال كالدبا حاضیا تبسانم

 . ردشماعلوا بقعت هدر هلتسموب

 ٤ تاراسخ » ۶ « تالجعم » هدنلصف « یلامعتساو لدن تروصو یک كن هیامربم د

 یرلرست «هلصحمرمغ تافراصم دوخایو تاراسخ » « « هلصحم تافراصم دوخایو تالحعم »

 هدنفارطا یرلربصت « هتبات هيامرس » و « هلوادتم ةیامرس و حاضیا هلا حوضو هقدلوا

 «هرکصندقدنولوا قطار للاهراتمنص فاتخ و ندکدلیدیاهارا رللاتم و اطعاتاحاضیا یلبخ

 شملسشیلاح هنلح كنلاوس +: رل لسن یزکتو لرد تقک كنهامرس یصت و

 یم هداروو شعولوا تابثاو هارا « یمظنت یاسح نازمو یوزل تاساح تیور » و

 :ردشع ولوادرس هعلاطموش راد هنسهلتسم «هام رس یلم» ینیدشاخواهلکعا لح كداصتقا

 دارفالایلع كنالسافرهو كك یهیسهلام توق كنلمرب «نلیند هبلم هلام توق »

 لزنم رییدت لع « هدهسیا ترابع ندنس-هعومج تشه كلاوماو كالما ىرلقدنلوب كلام

 امرتا نوح . ردرذعتم كب كملن یته تک نلئد هلم هامرس « اا
 كنهققح هيام رس ینیدنولوی كلام ًادرفنم فراصلادعب كسکیه نالوا زجر, ندهلم



 یسهعوجیمهتلوک اف قوتح 58 ۸

 ینیدنولوب كلام یاکویلززج كسک ه « طقف .ردبا اضتقا كم هلم ینسهغاتخم دادعا هقشابهقشاب

 هنسهم و ٌهیرورض فراصم كنیدال وا و لاع و سفن یر ادقمرثک | كد وقن ینیدلوا عتمتمندلا ما

 «غلابم و لاوما نلکه لوا فرص «نوجما یسهرادا كلمو فراصم والم ا

 » e نددارا تاک < الاف .زامهلوا دع ءزحر ندنسهعوم تشه كن هام هیام رس

 دوجوم هدکلمرب نربانب .ریلیب هلوا لخاد هیهملم ُیامرس غلابمو دوقن ینیدریتای هداریا

 یه هدزوا یغادنولوا نایب فا قوهسهلوا ژزج رب ندهلم ٌةيامرس هیلکلاب دوق نالوا
 « هرکص ندکدتیا هرادا یتسهمو فراص» نالوا عقاو یتسهیرورض جاو كسك

 « . ریلی هلوا لخاد هپ « بلد امم ۔ ١ دوق یتادریتاب هداریا ادم بورترآ

 هده د دايز ندشیه هدمدهم رتوب « لهجو ینیدلوا هدنافل وم كيسالف مولا ىلع

 ساع دارکتلایع رارکت هیهطق وب نوجما قءالوا لصاح هظحالم رب شلک ای هدقح

 یسالدا لاغدا كنیدقت ماسقا نابلوا راح یتهامهامرس نوجا هيام رس يلو هدکلدیا
 «رده هيام رس یلم E ندنو < نکل . ردهدتمامای تاراسخا نرد نوزوا نوحا

 قرف هدتسهرا هیامرس یلم هليا هیامرمم یصخش هدهمو تروص و ردقو ینیرعت كنوا
 ردق هن ناباوا هنامرس نوجا صخش . ردهدکمالرت ..وک فساتلامم ینیدلوا بولوا
 هددهیامرس همشالبرلنوب «نوجایم داصتارب « هکردراو هعانص طئاسد و تالا « ل وما

 م . زا زا یرنامروا « رفو داش تاود « راهژوم « راوروک « رالو « الثم

 اضهبو هدکمتا ربثأت یارجا هدیلم لاصدتسا لصتم اوه لزوکو یا ء رالحاس « رارپن
 . ردهدقلیترا هللا « هفو هییبط تاحالصا » نالوا مقاو ندزفرط مزب یراریأتوب

 هرتشم سح .یدا قوب یم كراتلود هدندزت رادصتقم هدننامز یاس تساب ناژ

 E یدیا روبمربتک هدوج د جات یل یک ینوکوب هدهحاس یدامعتقا « یلم

 ندهیامرس نوجا لاصحتسسا یلم هدنفوف یرلهام رس كرلصخش « هدهبا» تالاصحتسا

 .یدیاروی»هل | هتاد رظن هیونعم دنارفو تاباق < تالا «طئاسوو لاوما قوجر نالوا
 دعتسم هغلوا راداع هدرللک شو تروص هل « رومهلدک هنمخو ریدقت كلرانوب « هله

 .یدیار ویلسک هجهصیق قر هسا یصخش داصتقارب هجهداسیشیاو رولریدشارا یراقدلوا

 ند « لمعو ىس « تامدخ « لصف ید ند « هعبط طئاسو » لصف یحتلآ

 هلتطاسو كرلناو « بعیمط ترا » هراش ییدتبا لصاح دو دوخ كتعبط . ردنحاب



 ۷۲۹ لرم ریبدت لع

 رو یاونع# ہعانص تزد وا «تربوصق» هرابش یل هداف نلیدیا لاصحتسا

 هییبط تالاو ینیدلوا عقاو هلک ارتشا كنالآ عون کیا لحهمهب كلاصحتسایه ءرکص
 لباق دنرهلک هعوقو صصخ « یار هک مذال نلوا كل لماشو مات هرش موم
 اا هدنزوصر طب ب یزداوا شل هاج صوصح فام ےک یمارا نالوا تارا
 . ردشقلوا

 لع : انا « لا سا تم مر نم اسان «یفانصتم رمز نم :الوا «رصح تانرم

 باا (۲) تفرعمو رنه لها (۱) هدهنباخا كرلیدیا قیرفت هحوا یک بطر ا تنرمو

 تموم یاونه لام نسخو ھت ےک یاو یشا زاد, ااا با O ها
 هلقلوا موزا هنک ارتشاو داحنا كنامدخ عون واو, نوجما لاصحتسا . ردهدقفلوا اطعا

 هتل ءاعم كراهسمک رکید كرهما ًاضعیو کیدسا عاهجا هدمرآ رب ًاضعب كرانوب « ربارب

 « طقفو شملسالک | هزوک یغودنواوا اطعاو دعو لدب رب لباقم اکو و تعجاص
 ردشمان ردا اف هتبداو داصقا تک

 دیازت ڭمخشر, » . ردهدقفلوا ققدت « یلصح صا كنهيامرس » هدلصف یجزکس

 دلدبا لوق قرهلوا روتس: « ییدتنا لصح كردبا جرخ زا بونازق قوج یمهامرس

 هداصتتا یلم ایوک هلام هرکص ندکدابرت-وک لاثم یاقر قجهلوا عجار کویو ندک

 : رولیئد هدنزرط شمدوس ولوا قیطت

 . ردبا کت هللا لام نالیریترآ فراصلادعب <« ندنراجو داربا هلم ٌهلام توق »
 فرص هفراصم ندنفیدلوا ترم هفراصم ًاناذ « ها نالیرترا ندفراصم هحرکا

 یسهعیام هلبا ها نانلوا رک ذ هدرافن "یداب تمفک وب هدلاح یندلنوقبا | هدر قجهللوا
 نکل « هدهسیا رونیدوک یک رولوا ترضمو داک ثعاب هنیراعیاب كناشا نالوا ممصم

 ندننید ولوا فرص هدنروص كج هديا NEE تعفنمر ها نالیرترآ ندفراعء

 "یداب « نوسلوا هسیا رولوا هله هل امر اد < نزسقلوا دا بج وم هلام رب چیه

 رربدترا اهد تاقرب ییحاور كلاوما ضعي کابو رولوا جاور

 ینیالوا شماع ولوا حاضیا هدساسارنقرف کددنسهرآ هیامرس یصخش هلبا هیامرس یلم
 هدافا اما ییرتکت زرط كنهبامرس لهو . ردصخیش امو رظن هطقن هدارو « نوجما
 یسهبامرس كنيصخش داصتقارپ ًاضعب . ردطبحم ربغ یرظن ٌهطن رب لماشو ماع كج هبلیا
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 « نكيا ریلیدبا نظ ىكیدتا باجا كملا دیازت كلهيامرس ىلم هلکنوبو یکیدتیا کت
 . ردلباف كلوروک ینیدلوا لصاح دیازت رب هدهامرمس یلم ققدتلادنء

 هبصوت رپ قبطت لباق هدهداصتقا یلمو یلتمقرب راح یتهام یلع عونرب هداروب زکلای

 . رددوجوم

 « لام نانولوا فرص هراشیا نالوا مزلتسم یهدیدج عفانم بولیرترآ ندفراصم »
 « هسنولوا تیاعد هاوار فم هز ٌهرعات بولوا بجوم یرثکت تهج رهزا كن هيام رس

 تافراصمو تالحعم هیامرس «نکل .رووارکش تاقردناتاق هکدنک « دم لاء توف »

 تافراصم « هدر, قج هلاللوق هدراشیا یلراک ی « قجهلوا فرص هتیور كي هلصحم

 هتفرهتفر هروک ذمهیامرمس « هسياریل اللوق هدراشیایررض « رونولوا جرخ هیهاصح ربع

 «۰ رولوا فاتو وح نوتب نوتب یمالاتیاون « بودیا لزنت
 دنا وف نالوایراع ندهدام رب نکم یسل بولوا دوجوم یتمق » هدلصف یجزوقوط

 یک یک رونو یفلاج هلا هبحارج تءنص و رشت یتمها هلاصحتساو هج داصتقا كن « هیونعم

 رونولواتخورفو عو نیمتیفاصوا كدناوف نالوا بجوم ینهیلق تیظوظحمو ذذلت رب
 تالوصحكرانویو « هدقعولوا حاضیا ینیدلوا لالتساو وحنیهر لصن كرلنوب « زاعولوا

 كتير ومعمو توندمها كنا رشک أو ینیدلوا جاتح هب هشت تافراصم و هص وصخ تام ولعم وللثم

 . ردهدکل رتسوک ینیدنولوب مزلا هنیرارمتساو اهب

 فلاکتحرط «ندنفیدنوقوط هان هماع یسهدنافكنیراضعب ندرلنو » هروک همحرتم

 هنلیصحت درج ید یتعفنم كن رایضمب و ییلیریتک هدوجو هلفراصم كسان ةماع هلیتروص
 هلبسهصوصح فراصم هقشاب هقشاب كدارفاو داحا « ندنفیدلوا دضم هرانالوا رکشهاوخ

 ینلاحشماراو شیاسا كتلمو تلود هرکسع تارفنو ناطباض ءالتم . روتولوا لیصحت

 باحلاو کما ارجا یتناقحو تاادعم دعاوف تاصفو ماکح هصزو هلکعا هظفاحم و هاقو

 «هلکمتا هابتنا فرص هنلاح تيما یاب كتلم مهار لابسح « تاود نیرومأمو تموکح

 كسان موم « ندنفیدلوا دیفم هلاع قاخ « هبمومع یوم عفام یرلکدربتک هدوجو

 هلوصح هلباهبربما لاوما نالوا لصاح هلق رط فلاکت حرط ك < هلس هک رتشم فراصم

 فراصم كسان دارفا یدناوف كرلبک یحورتاتت « یرالکو اوعدو اطا هرمز . ریلک

 هنیزخ هصاماب هدننام رایسخش داصتقا هداروب « یاس « ۰ رونولوا لصح هلبسهصوصخم
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 یرظذ ساسا رب هدنقح یتمق كل هبونعم تامدخ ینیدلو هدنایدات هنهات تاود كن هلام

 تها یتقح كنبوعم دناوف هدهمومع تروص هجداصتقا یلم « هدهسبا شهالرضاح

 . ردشمامهرتسوک ینتمسقو

 تاراماو مئالع كنصوصخ ییدلورلبا كتعصو تعارزو تراجت صا هدکلم رب »

 هاب راتعایمهبساسا تمهام « لصف ی وا نالوا هدنناب « یمهلقتسم هساسا باساو هملسم

 هداروب . ردسط كلا هراداو قوس قرهلوا یصخش زا كاو ردیتحم « داصتقا ىلم »
 : ردهدقفلوا اب هلبوش هدنشاب لصف هدعاق یلساسا کا

 یربندنسهملسم مئالع تنکیدلیرلیا كتعارزو تمنصوتراجتما هدکلم رب - ۱

 یس هىا وصح فراصم « فرص صاو كجەلەنلوا تخورف و یو بوىمقىح هدکلموا

 . ردس) رتک هلوصحو یثادحا كنالوصحم نالوا قحهیوروق

 .ردللدینکیا « كنیداصتقا قرت « یملزوج وا كنالوصح ناقجهدکلمرب -- ۲
 < كتعارز هسا ریلی ر دشش هعارز تالوصحم ضد نامش نامز رب هدتکلع ی

 ییهاظ هنکیدتا قرت كتعاذص هسا رالشاب هقماسای تاعونصم ضعب نیعلوا لامعا

 نالوا لصاح میدقلانم « هرکص . ردیا باجما كما دع ليلد یرلنو هدنروص رب

 « ینیدنرا تراهم « ینیدنولوب راقلءالوق ضعب هدصوصخ و « یسالزوج وا كنالوصحم
 كنناکمالالتسا قلزوج وا « رلکهعوف و نوحماییدن!هدایز تیاعر هدعاوق ضعب یداصتفا

 .ردلباق كما مکح هنکیدلیا جاوربسا كیانضصو فرح « نوجاینج هلوا بجومینتلورس
 : روییدیا تابا هلوش ی رب ندرلهضقوب محرتم "ءافتقا ه ( یاس )

 ندقدالزوحوا « توالزوحوا تالوصحم نالوا داتعم یلوصح صا .دککم ر »

 كنالوصحم وا تبلا «هدکدلک هلیدیا تخورفو عیب « بولیدبا لصاح لوالاک یغد هرکص
 هرانهربتک هدوجو بوبلشیا هد مهو هرانهدیا فاتو فرص بولا مه « ىللصحت صا

 « هرزوا كعا تخورفو عیب « هسرو لا « هکنوح 6 ندننیدلبشالک | یيدر و لا

 < قرهلوا لصاح هلک هدنافرب سا ماع ندنو « ندنشیدلوا راکردیج هم تک هلوصح
 ۰. ردیا نیس ییدلبرابا كتءارزو تمنص صا

 ارجا تاققدت ید ندراتهج هقشب یی « ردیرغوط هضقو هروک هلاوحا رند |

 لورتنوق ندرلهطق فلتخم هتم < روئوروک ییدلبا یش اداصتقا كلغ « كارلا



 یسهعو#ب یمهناوک اف قوقح > ۲

 ضعب « طقف . رونولوا مکح هنفاورغوط كنهیضق « هسیا ربایراو هیهحش وب « كربایدیا
 ماود هلاصحتس-ا هدلاح ین!دالزوجوا هيدق تالوصح هدلم داصتفار « ارظن هالع

 تاالدهنتهفس كن هبداصتفا فونص «تاققدت نالی هليا راتروص رکید « هدنامز ییدلدبا
 هدزمتکلممزب « الثم . رونولوا مکح هنفیدلوادوج ومكنضص لاحر هدارو « هسیا زمنا

 هحتمف ردق هنیرانامز كوص هدلاوحا ضع ینالوصحم لنحرلتمنص نالوا هرزوا قملقس

 ۱۳۱ هوا AL E A E j رها تافل و
 ندتفرط یاحا « نوجمآ ینیدلوا تعنصر یراکدلسو هراحر كج هایدیدیا لسوت هقشاب

 5 د ا یقعدنما ۶ یسک ۲ یقاح «یقافان « یسلوا یسا : یژاملقارب
 یشداق هبهدنجا یاشا یلئام تأیف یراقدلوا یضار هتخورفو لامعا كنالامعا باپرا

 . ردشلا ماود تدم هدلوا لوا ندطوقس < هدلاح ینیدلوا زوج واو للقرف اهد

 تالوصح یلثاع نمهععارز تالوصح ضعب «نمهیناومح تالوصح مزب هدنوکوب « هکلب
 هروحابدوخای «هدقعواوا تخورفو لاصحتسا هلنأنف زوجوا اهد اساسا یشراق هبهدنجا
 كج هرتسوک لاح همه ینتهفص كتعنص«ینلزوج واو كناشا « طقف .ردهدکلدیا تخورف

 تالوصح ٌةفاك « هدلاح ینیدلوا هدرلتمنص قوجر « یدیا هسلوا . ردلکد راصمرپ

 لود هل تو رضا قوس هنلاصتنا و/یفینلوا هداف نود اهد»ندنرلاناع ینا ها
 ۱ ع یلوا /قرتمو فرح داكا ياا كلما نوا ولا
 . ردیا اضتقا تلدیا لاک | هليا تاققدت عون هقشاب ؛ رداکد قلطم روتسدوب

 ندرلدرفو درف نالوا كرحتم هليا یح هصخش تعفنم « ًارظن هرلفل وم كسالق
 < یلدا كتمنص رب ندا دوحو ضرع هنکوا یزوک كدصتقم هدنلکش ودرارب شک سم

 ددراو ضقت « رارو_ےدیا هکمادام . یدبا رازملا ماود هدلاصحت--ا هقالخ یراتعفنم

 . ردیا اضتقا كد «یم» هنمسا <« هکردضف ر هاب واویو

 لاصحتسا عدقلانم . رايا باجما قمالوا حب هدروتسد سکع <« هروک هلاح و

 یداصتقا ید هدتکلم » هسلوا رمتسم قللاهیو « هسناللاهپ یمق كناشا نالوا
 راکفا « ندسنصو كنناوق ضعب قاللامو « هکریلسهلوا «هکنوح .نعهلبند « رددوجوم

 یعاحا عقومر, یوق اهد یشراق اك لهاو ندلد كسان تالیاعو

 كنمسقر, ندنقلخ تكلم « هققلایف لاحو . ربلک یرلیا ندنسلوا بايرفظ هب یداصتقاو
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Eهدهحش « طقف . ریدقآ یرضوط هنیرکمام كقلخ مقر ا  

 هننالکشمكناک الهتسا «هکرلس هلوا . ردقوب صقانتو توافتهج هامرس یلم «هجهلم تور
 قاراکادفندرار هقشاب نکل : رولوا صقانت هلیهدهیامرس یلم زار آرظنهنیددحت زارب

 .ریایبهلبدیا ربج مقاو صقانت « كررتسوک یرانآ راداو فرصت نسح دوخایو قرهليبا
 رولوا لصاح هلک ةدنافر ققحم هقاخ مومع هلیسا لزبته كنتبقو اهب كنالوص

 هلئسم . رانا باحما قلوا ضراع تکالفو هيت ترضم هقلخ موم هلسقرت زارب هدهنو
 . رولوا یرورض كلا طیر همکحرب هرون هتسهحق و كلدا عش زکاا

 هم یصحش هلئسمیه هدرارود ینیدلو او ودنا زونه یرارکف «داصتفا ىلم»

 ۱9 اوست یال وققرهلوا قلطمیراروتسدو نامزوا « نوحا ییدلیدا لح ندرظن

 . یدیا نکم كما

 صاو كج هلسهنلوا تخورفو عیب بویقج هدنلخاد تکلم یربندهنوا ء هرکص
 eG كن راددعو نادحا كنالوصحم نالوا قجهوروف ینهلاصحتسا فراصم قرص

 كملا قیمعت یا ینهلئسم .زامالوا یرابعمو لیدر, قلطم كنيداصتفا ضف هدییونتو

 شاوبو یفیدلوا مزال ینالوط ندرس یک اا نوجا «هلم تفرح » كلوصح ییو
 مطد تلاصحت نا همتلو رفت و ین راوی یا و
 كتمنص همش « یعی . ردیا اقا قعولوا ققدت لواب لوا ینیدنولوب هدندادعتسا كما

 تا « داصتا نمد اضسز ا هيات تک تا
 4هتنادحا هدكنالوصحم نالوا قحهموروف هدرلنامز تقوم ینسهملاصحتسا فرات صه

 هدتماموروف نووروف یاصحتسا فرصم ؟ هائسم « ینعی . زردیا قارادفرط هللدش

 .ردهعاهجاو هرات تسانم کهدنسهرا تعنص همشواو تکلع هللا تام اساسا ؟ردلکد

 < هساا سا ینااصحتساو عيونو ثادحا ثالوصح ع 6 هخ را تسانمو

 فراصم بتا و لومأمیشیف كتعنص ةعشوب ثادحالادعبو مزال یادحا كتعنص ةبعشوا

 یج رب یراکدلیا لوق كرابج داصتقا یصخش .ردکعد موزح ینجهیوروق ینسهلاصحتسا
 .رلبا اضتقا یرللدیا حبحصت «هروک هنایرظن کی اهد هدرضاح نامز كمد «روتسد

 : زا رک ذ ًانع یرلهرقف وش نال تقد نایاش هصااب هدارو

 هیرمشب ةعفان تامولعمو هکلم ٌهلدع نیناوق ماکحاو هنسح ٌرادا لوصا « هجرکا»
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 كتعارزو تعنصو تراجهبربخ باسا نالوا مزاتسم ینسامو ماود كتندمو تیرومعم

 رادمهتعارزو تعنصو تراجم روما ؛رئاد حنا « ردراو یسهدناف قوح كب هنلورلبا

 مقل ) یماسقنا صا ك « لو لفش » : یرب ننهلقتسم هساسا باسا نالوا تمسو

 كلمع و لغش .ردلامعتسا هلهج و ییال كتهععاضو هعط تالا :یخد یرکیدو ( لاما

 ماع قلخ « بولوا یعم هدرهقراف زکلاب « ویو . ردماظن نسحر یاسقنا سما
 یتسهسلا یج-ف «یلماشاش نددرا نال ! صوص هتد کش .ردربتعم ید هدننب

 فانصا هقتشاب هقْشاب ید تراجن و . ىللا ندحسف ینسف یزرت « ییمریداب هبیزرت

 تراحتو هبلک تراجتو هبنجاو هیرحم تراجم «هلخاد تراجت « ىي ؛للوا مسقم هدننب

 «. ییملقاب هلبیراظنشیا هقشاب هقشاب هه زج

 ا امومو لمس ىلا ا هدنفال روح كيهعاصو هصنطتالآ ء هرکص د

 هب هبعانص تالا نالوا يلف رصم یل هیعسط CET تعارز بایراو تراحن «تعنص

 راک زورو وص هدر كجهدیا نحط هلیتوق لا یهطنح ءالثم . ىلا دقت لاحهمهب

 بتر ندرلهنک امو . ردراو یسهدناف قوج كب كرلهنک ام هدباب و « لم وکو ا هلنوق

 كتعارز بایراو تمنص لها ءًاضعب « هتعارز لهاو تمنص بابرا « ًاضعب » هاف ندا
 باحا « هسيا زعا لزتت یمقو ام كنالوصحم . رولوا دفم هرلندیا هعلام ی الوصحم

 « , ردبا هدافتسا تعنص

 ییدمهلب رايا بوبءایرلیا هدننکلعرپ كتعنص « تعارز «تراحت مهکرونلبنهتسیا كعد
 ًاضعب یلم داصتقا رب . ریلی هلشالک | هلقمریدشارآ ینیدعرآ بوئرآ كتعانص صصخت
 یلاتیاعد کوبو دقع هیداصتقا "هلواقم ینمض عونرب هدنناسانم هليا رابلم داصتقا رکید
 یراتمنص ضد یی «ربذارب یرلشضع) یيدلشيا هدضامو ردا کرک یک شعاروتا

 ت ار ا یو اتر تادا
 . ردلباق كعد ضف ةراما اکو « كهسیا ریروک لاحرب هلون . رالشاب هکملشیا

 .هقارب هتسعسط قوس یشیا هدنراتسانم نالوا هلا رالم داصتقا رکید راتام « ًاضمب
 نالوا هلیا رابلم داصتقا « كردیا قیقدت یا یتسهمعاجا تالباع كداصتقا ىلم « هنیراقج

 ینمض نوجما یرلکدروک ینغیدلوا یداصتقاو یعاتجا ضفو عفن هقبتایف هدلامما میسقت

 «تلود» ؟ رارریو تیهامرب یمسر هلاحو نتوروک یک كج ءدیا نایرح قرهلوا یسطو
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 یعفانم كلام داصتقا رکید « قرهلنا هنادم هدننروص یحاصو لماع كداصتقا ىلم
 مق هليا راءدهاعم لللانب « لاما» ؛ ریشیرک هنارک اذم هلتاود ندیا هعفادمو هبقو
 ء ردربتعم هدننیب مع قلخ كياس تسبناب ناز . رونولوا قیدصت ًامسر ماسقنا زرطوو
 سه و رلستهتسیا ندنفرط راتلود یحاتنو لوصح عیرست «یعوفو ثالاما مست ییدید

 لوح هلیا فئاظو یکه هدنسیمسرو یعسط لاما قت كنيداصتقا یلم یدنک تلود
 لورتنوق لصتم ینغیدایای بوبای یا اهد هنو ندنوک ینسهیداصتقا هفظووبو ینغیدلوا

 هدراتاود نالوا شلوا رهظم هنسعاجاو یاس كاردا هداصتقا ییم» . ریشلاح کما

 ردنا یتیتالیا ا كتلمه .ردمهم هدنسهجرد یسهلئسمقلقو و قلراو یهود

 نکما امهم كنهحاس < یطدلشنک ًارادقم و اددع كنساشا تالامعا نالوا لمحت

 كا ماکت قحا 6 یسهناک اح تسلباق كداصتفا ىلم . ردسلدیا عيون كياشاو میسو

 ر یا نا ۱ . دا فاشکتا یدسماس ی فو روس م
 یهدناف كلود و لار هب هعسط باسا قحا یلوصح « هدهسا راشمالک | یو

 كجاتنوب هلقوشو سح یرلهصخش تعفنم كرادرفو هدکما راکنا یرابتخاو ذوق
 ییدودح «هطاحا ینساپتنمو ًأشنم كنهلئسم « ندنراقدلوا هدقفلو عناق هنکج هلک هلوصح

 ردرلشمامهدیا دیدجحم .

 لا2ا دنس را یاس یوسو راقص «هدنسهزآ اف هتتکلاع حاد

 ناژ « هسیا ریلیقاب هنیرلکدمهدیا عضو ساسا رب چیه هدنزرط مسیس دنع هنماسقنا

 ندلامامسش عون رب رمعحنم هلخاد هقرباف قحا «ینیدپای كنیرارصاعمو یاس تسیاب
 نکا رارکت هت ینلاثم یسهقرباف هنکیا كتمسا هد و « هکردتراع ندکلا ثحم
 شلک هدوجو هدزب « هرکص ندنسهجرت كنيدنفا قاحس « مکهتن . ردلکد یش ر, هقشاب
 - هدا فداصت هرالاثم هقشاب ندنسهیاکح هنکیا یقبع هن هدرا هجر قوح رب رکید نالوا

 یرلیا كب ندو هددنرلرا كسسالق كنهسنارف ءادعام ندنو <« نکل ؟ زروسم

 ممالع نرتسوک ینکیدلیرایا كتعنص « تعارز « ترا صا هدکلم رو ا

 . ردشمامهلیرتسوک بوئولو تاراماو

 شفت « ىلامعتسا شكت كن هبعانصو همبط تالا هركص ندنسهراما لامتا مسقت
 تاقرت نالوا عقاو هدنتهج « كنحر» . ردهدکلدیا قلت قرهلوا ىللد رب كنيداصتا
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 کک لک ارکان « دهد لع ندکما رنات ههجاس یداصتقا - نقوقح

 . ردشلوروس هبیرایا هجرافلؤم هعفد قوج ر. هدرانامز كوص ینیدلوا لاد هر رب
 « هقدلوا مداخ هننمأت دناوف یداصتقا قاط رب رکید « هنصیقتت كنهلاصحتسسا فراصم
 هلئثسم « یلصاح ؛ ردلقح هدکماعا دع قر رثا ر یراضهب هلیراتاء داصتقا یراهنک ام

 . ردهدکلدیا هعلاطم ندن رظن ُهطق داصتقا یصخش فرص هدهدارو

 نکر دیا ثح ندنتیهام كنهلدابم هدلصف یجنرب نوا

 رکید یلام رب « یني . زامهنلوا ( لاصحتسا ) « لام لصحم » هلا لاوما "هلدام »

 "هلداسم 6 کنوج ۲ نمدلب تک هدوجو ندمدع دیدح لام رب « هکعا هلدام هللا لام ر

 لام لیصح « بولوا جتنم یتسمع هلا ر نالا رب كلان و لام درحم یسهبضق لاوما
 دوج وه هدلامرب دوخایو ینسلک هدوجو ندمدع كلامرب « والثم ینیدلوا عقاو هدنسهضق
 مزلتسم ینسلوا لصاح كن هئداح تمقرب هایسموالع كنهدیدج ٌهدافرب هیهدناف نالوا

 « . ردشلک هلوا یلک رادمر, هنسهراداو تیّود صا كروهج روما « طقف « بومهلوا

 | هفیح ]٤٤ ۰ رود
 یرهاظ هدنسهرا رلهرقف ید هلاصحتسا طئاسوو لاصحتسا» « هلا هدافاوب

 ههجښ واهلدام «هسیا كمریدنل هدایز یتسهملصا تمق كناشا لام لصح:ردراو داضترب

 مکن ؟ ردیلکد هلدام رپ نالوا شعولوا قیسقتو مظنت تراج ًاناذ . ردیا لاصیا یزب
 : رواد [هد ۱۵ هنگ ]

 قرهلوا له هلع رکید ندلح رب لاوما نالوالصاح هلیاتمنصو تعسط «تراجحم »

 دوخایو ربلک هدوجو ندمدعای یتمش فالامر, هدباسو . ردیراع ندعتع نانلوا لیصحم

 هدوج و كنتمقو ام كلام نلک هلوصح هانروصو هتشيا . رولوا دیازئم بولوا دوجوم

 قوحر اهد هباشم کوب هدنسهجر كنيدنفا قاحس « . ردحاتحم هنراحم درگ ۳

 «محرتم « صوصخاب . ردکرک هسلوا یاصقت كنهحرت یبس كنون .ردلباق قلوا راداضت

 کلا ع. رشتو حیضوت یراذحب قوجرب ییدلبا نظ یفیدلوا شقار, میم كفلوم
 هدیریرحت زرط « یک ینیدلا هنجما نتم یراطوت ضعب كنيداماد كياسو شیشبقلاق

 . ردشملا لق هنیزرط "هلسلستم ٌهرابع ندنلاح ىلباوج یللاوس ۰

 « هسيا شلدیا بيرت هروک هرظن هطقت یصخش لصن ینحم لاصحتسا هدلزنم ید

 . ردعل ها یهحش هدایز ندن وا ىح هل دام
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 كتلود هصااب هداروو روسریو هبموحع تامولعم راد هناکوکسم «بابیینکیا نوا

 : رولیئدو رولیدیا لیژتت ردق هرفص -رظن هنسلوا دعاسم هدایز اهد كنم - لور

 تلودر, «کنوج . ردلکد تلود ندبا برض یاکس نديا نیست ینتمق كناکس »

 تمقو ام « نکل . رلسهدیا نعمت ینسهراتعا تمق درع كناکس ییدلبا برض

 هلدالایدل هلبا کس یمهنقیقح تمیق كلاوما ًاموم « اریز . ضمهدیا نیست ینسهققح

 ندنکیدتیا نیم هلدالایدل هلبا لاوما یسهیقیقح تەق ید كننکسسکملا«بودیا نیست
 ندنکیدمهدیا نیمتی_رادقم ثلا وما كج هلب ر و بو [هدنلباقماکس ییدتیابرض تاود رو

 هکس لوا « بویلوا تلود نیلیا برض یک « ندیا نیمآ یتسهقیقح تمیق كنکس
 ودها ربا تاعا نرو تو امر هدیلاقم

 فلاخ لاح«مهب هنیراهدارا كراصخش « ندیاتکر ح یک « هجنااد تلود هداروب

 نوجما كنواو هدققلوا روصت تصخشرب یلریمض اق « موقروق نیلیا رادصا هدارارب

 ینیدلوا مزال قمداقبح هرهحر, لاحهمهب هنتسوشراق كتلود . ردهدکادیا موج هتلود

 :رولبد « نوا يیدتیا باعا اهرم و31 او وقتم ربع < شهدم ربغ « مالم هدوب و

 .ردهصخشهک سرب : ردلکدصحش ر, هیامرمس باح ا« طقف . لاوما باکا«هیامرمس باتا

 هکلبهکس.ردیا باجما یتمامهنوواوا حاضیا هنی هلبا تعفنم یصخش یتمیق كنکس « هلع ءانب
 .ردلام رب نادشاطینسهکرتشم دارا یهو نالوا راح هدایز ندلامهینفصو «یعایجا»

 هدنجا یرل هلم داصتق ا یلم یس هلئسم کس .ردکع.د«هلمهدارا» كع د یس هکر تشم دا را ك کھ
 كنوا .ردیدعتسما كلذك ندنرظنهطف قلوا زنا ىتهام لللانب هرکصو ردزبام لا
 نان ولوااعدا یفیدل وا شل دیالح هدر وص رب یعاعق كاردق هن وکو هدنجما لئاسداصتت|«هکردب وا

 « یغاتما یم » و یننیدلوا شمامراو هیهلح جات یفاهتتا زونه كنرلهلثسم تافوکسم
 هلراهطقن قوجر نلیدیا نظشع ولوا لح « هسیا رولوا قجهسلقاب هناکوکسم هدنروص

 . ردقج هلوا نکم كمروک ینفیدلاق قلن اراق

 حضاو كلا یارفتم و تاکوکسم هدنجا لزنم رییدت « هکزردبا فارتعا هیفاممم

 . ردندلاسم شعولوا حاضیا هنب هليا راهدافا

 ییاو رویدا قیقدن یسهلئسم « لاوما تاحارخا و تالاغدا » لصف یحندرد نوا

 ۰ ر والشاب هلباساسا
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 ٩ -- «ناراحم همز نالوا لوغشم هلمتراحت لاوما تاحارخا و تالاخدا قدرت 

 ینعی .ریلسب لوا ېک و طوواخمهلباهیاصا مهو هباجاهعمن مههروک هنیرازادتفاو لقعو راتعا
 ردقوب قرف رب چیه .دنسهدآ یسشلوب هدنلا یلرب یو هدللا رلبتحا كتراجت !

 . سلکهنلوا ادا ا كلاوما تالادا یتهق كلاوما تاحارخا امو ۷

 نالوا عفا .دهتنکلم « ربلک هنشیاوب و رروتک لام « هنکجءربتک دقن یجناحارخا ینعی

 نایرخ یسکع « هشيا داشآ یردخ و رولو تقوم « ردناتتتسا تایدات هاد . رد وب

 2 ندتکلع تدر( هلناورح تالاخدا . ردیا باعا كلک هاوصح هدنک یدک
 بهاذ هشیدنلوب لباق كمکح هراب لصتم « یک ییدلبنهتسیا هليا تاحارخا و هشیدلو

 . ردلکد لباق ردق وا هدیجنکیا هلکد یضوط ردق هل یحنرب . ردلمالوا

 « هقبقایفو . رویریو تىما كوبوب هبهطق یجنکیا وب هصاخلاب ءیاس تسباب ناژ

 قوح كرا «نوجا ییدلوا اهذ و تعانق شاک ای قوح ر هدنفارطا هلئسم و

 هدنفوف كنلادتعا دح هدرب نی و" هک هقا هجراخ هلبا یهصنط تمق لرد .دزب ینیداوا

 یالوق یالوق راهلئسم هللا تاعاذضیا ماطر «كيناخهم » رتاد هننجهم هل وط هراپ هلروز

 كنسهبضق لاوماتخورف «هکمادام » .روتولوا ققدت هلا رلللد قالرا و ینا هدولسک
 هنسهمیام هليا کس نانلوا لصحت « بوملوا كما لصحت هکس درج ما سم ن

 هکس زا هنلباتم كلاوما نانولوا عیب هدنروص وب ؛ ردکمریتک هلا یلاوما نالینولوب جاتح

 كناکوکسم هدلاح و » « ریلیریو کس زا ید هنلباقم كلاوما ناناق همیام سیا ریل آ

 هده و یلاغ هد هبت یروشآ هل نداهب ۀنزاوم وا « هکردراو ی۔اهب ۂنزاوم ر اغاد

 ا ارد ترک هدتاود و كم رز ءگتوح رووا ند هدراهخرد تاهن

 دالب « هلسلا لزت یتمق و اهب كنهراس لاوما « هسیا رولوا یلاغ یروشآ كب ندنساه

 تاکو کس ناه « E یٰلراک كب كملا هعلابم لام و كمتر تك کس ر

 كرهلدربتک هکس رادقم يلتلک ند هراس كلام « هدنسقع ینیدشالیلاهب هدراهجرد یروشآ

 یو سا را« کا . وو یسهعاس هتزاوم هجرد تار یاه تاکوکسم هل

 دالب < ا رنکت یف و اب كند راس لاوما مومعلایلع « هسیا ردیا ذب هدهبتم
 شا رب لر داد كب كعرتک لام هقشاب هنلباقم و كمردنوک تاکوکسم هراس

 هراس كلام < هدناوا ييدتا لز هده یروشا یمف تاکوکسم 6 ناک تنور
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 .هقاس هجرد كنساپ هنزاوم هنب تاکوکسم هلتهج وب و رالشاب کلید ک کس قوج كي

 هدناودو كلم رب هدنفالخ یساهب ةبراح ةنزاوم كناکوکسم هلع مان ردنا بسک ین
 ی رادتم كناکوکسنالوا مزنلمو مزلایدوجو هد E لاوما "هلداسم

 ردم كتلودو كالموا « كما رشکت دوخ ایوللق « نوسلواهسیا رولوا هلبا ماظن ه یه

5 ۱ 

 هدام داصتقا رب طقف . رد یغوط هحش نالوا لاصحتسا هلصضو زرط و كن هلئسم

 یءدنراتمق هرکص ؛ربلب هلوا یلقرف یسیعاتجا عقوم هدیلم داصتقا رکید هلا ییقوم كنناکس
 ینیدنل وا نط ابداع .ریلسبهرتسوک قرف وب و هب لم داصتقا ندلم داصتقا كلذک تاجو
 همریدتا نسح یناهلضف تاکوکسم رادقم ننپروک هلضف ندنجاتحا كنیلم داصتقا رب

 یرارف هجراخ و ینتمق لزنت ناه كناکوکسم كلهدایز ىسن هدرادقم هیلعءادب . ریلی
 ا هود و یلدا ی ورا نسخ اسب درر تاک راک

 سلاح و رر ارم ترا راو طو س ا
 كبلط و ضرع هرلداصتفا ىلم فاتح . ردلکد تریافم هلس هننوناق بلط و ضس هدلاح

 یداع یالوط ندهنوافتم بابسا یعاتجا - یمایسو قالخا - هلیراتعا قابطنا تروص
 هدننروص یسط « رذجو دم » هدىله داصتفا رب كتاكوكسم «هدلاح و .ردنرابع ندقرف رب

 ردق وب « هروک هبهضرفوب و كما ضرف یک دک بوانکج هلبا دارطا رب یبناخس

 یرغوط كلا لح « قدهسارا راجزوما « رللاح « رالاتحا فلتخ « یراهلئسم كوبوب
 برح .ردیا نایرج تاعوقو « هروک هرانوبو ریلیریا هراس فلتخ هداروب رلتلم .ردلکد

 . زهدکمروک یتالجحت قوح ر بیرغ كلوب زب هدنساننا رضاح

 ندنفرطیدنفا قاحس هدزوا قلوا یروتسد یجنچوا هدنحم وب كياس تسیاب ناژ
 : ردود مکح نلیدیا لق

 ررض دوخایو راک ندتراح ییدتبا لامعا هلبا هسنجا كلام هنس رم كتلم رب ۳

 نالوا لاخدا هلخاد ندجراخو نانلق جارخا هجراخ ندلخاد هدنلودو كلم رب ییدلیا

 ندناسحنازبم نانلآ هملق هلمان «تراجت نازیم» قرهلوا یواح ینرادقم هلباقلاب كلاوما

 ندلاوما نانلق مارخا ندکلم نورد « لاوما نانولوا لاخدا کلم نوردو . ردنا نیت
 . راقح یلهدافو یلراک تلم نالوا كلم نکاس <« هدلوا هدایز
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 هتفیدلوا یلراک كتکلم « ینسلوا هدایز ندنالاخدا كناحارخا رلتسلبتاقرهم هدىضام

 یسکع كنو ًارابتعا ندنرلادتا رصع ىج ۱٩ رادصتم یی ء نکی راردیا دع للد

 دصتم ر e ردهدکلدنا فداصت هاعدا و هتشيا هدلزنم رب . رلیدالاب هیاعدا

 ینیدلوا جاتع كتکلع : رایدبا هدكمنا وزرا ینکلهدایز كناحارخا « [رظن هصوصخم
 « كردیا بلج هلخاد دقن رادقم هچ هلضف اهد ز ارب « كما لاکا ین « همزناخبم یدقن »

 عییانص نالوا نکم كم لدا ربثکت یناجارخاو دییزت یالاحا < قرا ایت و هلدا-م

 «تعارز « كردي هیوقتو سیسأت هدنکلع « هسیارینل رضاح ینمزنایرج رب هلیوب یهلامعا
 دارا ی 2 ... ,كلبا طبر هدنروض ربا نیتم اهد هتیراربرب ینراسجو تعانم

 هلضف ندنالاخدا كناج|رخ| نوجا یکجهدیا قفاوت هنیرلدصقم ویو ردبرلدصقم ساسا
 هلصف ندالاخدا تاحارخا قرهلوا قلطم « ینعی . یدیا راردا ییلت رخ لاف یتساوا

 رلهسید . یدیارلزغا دع لماکت رثا یو نوسلوا هسیارولوا یالوط ندهن « هیارولوا

 3 یدارولوا زمهاتعم كب ون

 ی تبرم » هدالرانوا ؛ رایدلآ هلا یتسکع كنو یدمش رادصتقم لارهبل

 نوجا ینیدلوا قفاوم اهد همتسسوا . ردراو یرامتسبسرپ دنتسم هب « راک تیرمر

 هلضف ندنالاخدا كناحارخا ندنراکدمرتسوک اضر هاديه هدنصوصخ تراجت یحراخ

 كع وروج یتسهیرظن تسیلتاقرهم یکسا یتحو . راریروک زبسانعم ینسملشیااج هتسلوا
 هنزاوم د هلرکسا لصف . ردندلسقوب اعدا یهدازنم میدت . راردا اعدا ینسکع « نوختا

 یرالملد ییطنم ماط 6 هزؤک هترایدنک هدالراکی « هسیدنا راو یرالملد « تراجم

 وب نایالشاب هروک هنضرف . روییدیا تکرح هدنروص رب ییناخمو طیسب یثره. راو
 : ردرلئوُم رللبلد

 نالوا یابرا كتلم لوا « یررضو راک نالوا هلبا هبنجا تراحت كتلمرب -- ۰۶
 ندراسخ ینیدلوا ررضتم دوخایو راک ییدتیا لبصح ندهدنجا تراحم كدارفاو یلاها

 . ردت رابع
 ندجداخ هنلباقم كلاوما ییدردنوک هجراغ ندکلم نورد هروک ذم "یلاها -- ۲

 مو قجن نا یلمدنافو للراک « ا هدایز لاونا ییدلیا بلج کلم نورد

 هروهظو راک نالوالصاح هلا هبنجا تداج كتامرب راما یأشنمو عبنه كلامو لام
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 كنحاکدلوا كرديا هبشت هیاطعاوذخا ییدتیا هاب رایرتشم كنج اكدر ینبع یر رض نلک
 ییدتاراک هدایز «هکدتبا لصحم هکسزادقم هدایز هلقءاص لام رادقم ,دایز هنبرایرتشم

 للم « بوناص لام رادقم هدایز هیهبنجا للم یخد تلمر, « وللم ییدروک شياو
 ندهموسص ٌهنجا للم « كاهروکذم تام « هکدلیا لرصحم کسا رادقم هدایز ندهبنجا
 ییدتسا هليا یرتشم ثاحاکدر « هدهسیا رونولوا نظ ینیدقح یلهدنافو یلراک هدایز

 بون ولو میظع قرفر, هدننب تراجح ییدتا هلا همنجا للم « كتلمرب هلا اطعاو ذخا

 مه هليا هکس لوا بولاآ کس هللداقم « .دنفو یيدلیا تخورف و عیب یام رب یحاکد

 یلاوما کچهدیا تراجم رارکت هد مهو ینامزاول كجهدیاعفد ینسهسو "هبرورض جتاوح
 هسلیرو لام رب هقشاب ندهکس <« هناباقم لام ینیدناص كنجحماکد « ندنکیدلکهدیا هعیاص

 لاص هنسارجا صا ثكننسهضق لاوما "هلدابم سانانیب یریغ نداکس « هکنوچ . زالآ

 نده راس ماوقا دوخایو ینیدناص هبهسنجا للم كنلمرب « سکعلاب .ردقوب لامر قج هلوا

 هدنروصو . ریو لام بولا لام الاف .نمریو بول آهک هلام كلاوما یتیدلا نوناص

 « بواوا لام ینیدناص هیهبنجا للم لاوما کیدتبا جارخا هبهینجا دالب ندکلم نورد
 ینبدلآ نوناص ندهدنجا للم یخد لاوما ییدسا لاخدا هکلم نورد ندهبنجا دالب

 . داقح یلهدنافو یلراک هقدلوا هدایز ندلام ینیدناص ینیدلآ نوتاصوب « ندنفیداوا لام

 تلود و كلم وا « هخساوا هدایز ندناجارخا تالاخدا هدنلودو كالم رب « اذهعم

 ه هسنجا كلام حار ندکلم هک ادع كعد دراو قوح ك نایز « ردیا درض
 وبا یلتحورم تب نوا رو را یلوسراف متن ورد رک وا یلسورم اس ول

 ندهعس « هکو لاح ردك كعد ء ردا ررض تلود و كلم « هبا ردروتک هعتماو

 كنهدوجوم عب یثنایندتاود هکنوج . زلبا ررض تاودو كلم «هکدللا ررضیسیرپ
 «رویدا ررض تلود هلتلاف هناحارخا كنالاخدا « یدما .ردنرابع ندنسهء ومم ته

 . رلک مزال یا ررض كنهع هدیدع فونص ینیدلوا اک یہ كنود هدزمکیدید

 رکش و هوهق رادقم كجهدیا عفد یرهبرورض ځاوح ولو هدزمکلم « یلصاح

 رب هحمهم نآالا یتهوهق نو رمصهو یرک-ش شماق هدنرلخرا ۱۲۹۷ ) « بوقح

 هرلکدرف مطقتال یرلهراپو زروولوا جاتح هنلج ندجراخ كلاوماوب ( یدبا رادقم
 بوبوق هنادیم درج زی یراهراپوب « هکنوچ .زملیند زرو ديا یررض هیید «زدوییررو
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 ردیا فرص هنمهعقاو ماوح وش . قحا . كلدمربتک هدوجو نوجا ققاب هننزو

 رکشو هوهق قج هلوا رادم هنعافدنا هلضهبرورض جاوح ندرلکنرفضرفلابو « كەسيا

 زملکلکلا درض هدهضقو « رک او ؛ زرولوا شا درض « هسیا رولا یرالام یک

 كااوما اعقاو .ربلک مزالرم هلن اررضیغد ندلاوحازمکیدلیا لالتسا « هموب « هسلک مزال
 كلام هسالوا یمهضق لاوماكالهتسا وب نکل رولوا بجوم ین وح كلانم لامک الهتسا ما

 «تاسوبلم هسلک مزال قعلوا قالطا هنسهضق لاوما كالبتسا رک | .یهلوا یتمقرب چیه
 .ریلکمزالزملکلکع د ءزروییدیادرض ینسهفاک كراهراپزمکیدلبا فرمصهنالوک ام و تابو رشم

 قاباقیئاب « قایآ نیلایو یسلاق جالع ی « جاع كسکںھ هسلوا ضع یفرص كراهراپ وب

 . ردیا باجما یسغزک

 یرللاموا هلیا راهراپ زمکیدریو هرادنجا نوجا رالام ومکی :لبابلج ندجراخ هدر

 هیرو رضفراصم «کنوح . ردح ورم ید یراکفا قعاص بوربتک هلوصح مد تک

 كمشود هنسادوس قلا دارا هدبویعآ جرخ یدوقن و لاوما نالوا بتر هزمهموب

 رک
 کیه «اریز .ردلتءفنم هنفرط هبنجا تراح نالوا یراح هدننام نیتلود - ۳

 تراجم «ندنفیدلوا هدنراتخا دی كللا تعفنم سک هلق رطوب «بواوا روح هتراجت لامعا
 ندنلاعا فرط نالوا ررضتم هللا « هسیا ردوا رضم هر ندنفرط رک | هبا

 . ریاشالک | ییدلیا عافتنا « هکدتبا ماود هاما و . رايا تغارف

 مد, و ینیدلوا اد یر ندهدس زوب « راهءااطم وب کد هج راخ تراجم

 رب ىلساسا قجهبالک | یتاضتقم كم « داصتقا ىم » « هدهد نع رافل وم لاربل كوص لا
 ینع « ًارظن هنسلوا شمالرک هنجما تما « هلسیالوط یاصقن هیداصتقا هزز

 سابتا ًانع صوسصحم هیاروب نوجما کیدنیا درکت هليا رلهلک ینع ناه ناه ررکف
 تافل وم ندیا راشتنا همطو رشلادعب هٍابا رثا نديا راشتنا هدنسهنس ۱۲۷ ] . ردشع ولوا

 یداصتقاهدزبلاحوب « هسیا زمر وک قرف رب هنفالخ یناضتقم كملعو كتکلم هدنسهرآ

 یهدفارطا « هنکیدم ل دک هبیرلیاچمه هدیابوب «هنکیدلیدیا قیقدنو عین انف كا كراهئداح

 كلعبتت و یرحتم قرهلقارب كللقا و كرهلبرتسوک یرتا ءاقنا ندراتکالف و تاعوقو
 ۲ . ربا تلالد هٌکیدط دا
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 < کد ر هنا كمرتک قوس مرطاع  کلا# رک د ف دی ا

 فام ابا ے امار مع هدایز ا کب کی اف نالوا کر ردو وو

 ۲ نامژ نهاد رف رد هدقع وا دع نر: ی ایم 6 کو کک ا و

 ندهلدابم « ربار هلکمروک یراترضم .راردیلغاب قارویق صیق ًاضعب هدراتام «یکینیدلوا
 ۶ مدرس ی رکج هوا یفوعرکو» ر راهتتسزا یعقک او ء اسب ۲

 رب زامقج . راردزسفوقو « زستامولعم « هعفد قوج . راز رتسوک ددرت و ردیا طابتحا

 هدناح یدرف كرک . رد « ,داصتقا تماما » عونرب وب . راریشیلاج لصتم هدنجما لوب

 ون یالوط ندهلثسم رب و رانالوا شمرک هنا ریتچ ریمد هليو هدناح لم لک و
 ارا وف تالاخ 0 . ندووح کس لند ناجا کطشا» یاعو

 «کنوح .ردکمروح هتسر یهلئسم « كعد « ردو نالوا عفا لصا « هسا رولوا قوح

 « هرکص ندکدلیدبا لوق یروتسد ردیا لصاح یواست هلتموم تاحارخاو تالاخدا

 .ردح ولوک هدكمریدنود هتماقتسار یک اعم ككراح راحت هنزاومیسایدمش یوا هدر

 یرب «زامهلوا هدایز ندناحارخا هدتالاغدا « یک ینیدمهلوا هدایز ندنالاخدا تاحارخا

 هدنسشراق كلوا «هسیا ردیا هعلاطم ین هلاسم رک هتکلع يناه <: رکط ؟ یع لەر د

 !زبیمردبا در ینتیدوجوم كرلتکلع قوچر, دوخایو زبیریلیبهتونوا ینغیدلوا تکلعرب
 « یانعم كلوب « هسایروک یفیدپاب تالاخدا هلضف ندناحارخا كنیلم داصتقا رب « الثم

 داصتقا رب « هکنوج . ریلک هنسانعم راشی جارخا هلضف ندنردکدلبا لاخدا یرلرکید

 یاسح . م هریتک هنکوا لنعوزوک یرلبلم داصتقا نوتوب دوجوم هدناهج « لکد ییم

 : زمکجهدوک هداروب . مهیا قرهلوا مجاز هاهج نوتوب « لکد هدنقح یلم داصتقا رب

 هرالم داصتقا ضعل هدناهج نوتو « هسیا یواسم هتنالاخدا یاحارخا كسلم داصتقا یه

 یدکیا كنسوم نایرج نایدیا دای هلسمان تاحارخا هروک هنیرابضمب تالاخدا هدوک
 كنالاخدا هسیا هلوا . ردنرابع ندنتفک « رولوا یواسم هنرر اک ام

 و . رد زسانعم ندنرظن ةطق داصتقا یاهج یسقلت هدایز هحتمف ندناحارخا

 یهدنسهزا كراداصتقا ىلم رلکسا3 . ردهدننضو ساسا كن هلئسم فعض یهدراهعلاطم

 < هدلاح یرلکدد « زدلکدیرغوط كما لح هروک هرظن ُهطةل یصخش ی هیداصتقا تاصانم

Oیس ۰ رلاصم- هوق» كتکلع « روس ک ندلویرب یصخ قحا حطلاب  > 
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 ینجهلآ كتك رب هدلابقتساو روبلآ هراتعا رظن الصا عبطلاب ینسهرتاس و « ییکم زد

 هجراتوا . راروسیهروک موزا کما ریدق ینتمق كرودرب نایالرضاح لاایف یتمضو

 یتسمها «یلثارم نیر معانص یی و كي « یداحم و یانص دارعتماو سارا سد

 . ردقوب

 هدوجو ناصف ۰ تاعونم » نالوا ندنجاتن كراج "یتسبرس لصف یجنشب نوا
 هعتسا : لامو لام نالوا عنم یلاخدا کلم لخاد ندجراخ 0 ردهدکمتک

 منم یجارخا هج را ندکلم لخاد بولوا ترابع ند ہلومعم لاربا یلاثماو هشقاو

 <. رولوا کم ندهضرا لاوما ول ( تااوبح ضمب ) تابوحو نداعم نانلوا

 كجا لوبق یروتسد وش ارظن اکوا .ردضراعم قالطالایلع اکوب یحاص لزتم ریدن
 ٤ ریلک مزال

 عییب هبه راس للم كيهلومعم رغو هضرا لاوما كرکو كنهلومعم لاوما كرک - ۱
 . رديلتعفنم ىواستلا لع یسع واوا تخورفو

 ا ا ا ےک كلاما ر داو رر حام لرم ردنا بس كنو
 یک زوط «روهت « مک هتل . ردمجار هنسام نانلوا رابتعا « . ردلکد فقوتم هنکدةبفخ
 رولوا یلررض یتخورفو عنم نواب رکا, هعوج و كرللام نالوا یند یتمف هلتسن هناغآ

 لومعم كرومت « رداکلار ناقبح یدعم یمد رادقم لس كلذک زالوا لشیر ولاو

 جاور یدیشج یناه هدهرئاس دالب ردقوب قرف هدنسهرآ یسلیتاص لومعم ريغ او

 لداعم یحاورصا هد كسنکیا .رشود ییراک اهد یسعولواتخورف كنوا «هسیا هدقلوت

 , ردیواسمو ناس هجهدناف شناص « هسا یواسمو

 ندنسملتاص لومعم رغ دوخایو لومعم كرويت» :هکرویدا لوق لزنم بدن, نکل

 لومعم ربع هدحراخ روم < و رداکد 7 EE باح ا ندا تعفنم 1

 لومعم < اماف . رولوا عتمتم هدایز ندهلمع تعنص باحا « هسیا رولوب جاور قرهلوا

 یلومعمریغ كر ویت نکل.دولوا عفتنم هدایز ندتم صباحا هلع سزهسیا یلیروس قرەلوا
 كتعنص باح « لكما لوزت یرددع كنسهمز هلع . هسیرلیروس هدایز ندلومعم

 «زّمیا ریغت یسهیلام توق كتلم « اذهعم . رديا رثکت یننص نالوا صوصخ هکلجمدعم
 كراداصتقا یلعو هدکل دیا قوس هروک هییداصتقا رکف یصخشرپ مهبمو مانا هملاطموپ
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 كن هلئسم «هروک هنسهداصتقا تاضتقم كتلمربو هتماقتسا قج هلوا قفاوم هنلماکت شور

 یس یلم « لما كرادتقم ىلم . ردهدکللا باجما كمشکد رارق « هحنلک مزال ىلح

 نیمأت ینتیوصم  ندرلهضراعو ینماودو عیسوو دییزت یاقیبطت هحاسو ینتمیق كلو
 وش ۰ ردراو میظع قرف نت لا یجنکیا هلبا لاح یجنرب « نوجا ینیدلوا كما

 نایالوا مهم جده نوجما یداصتقا ىلم كعد یملوا قرف اهد كفنسوب دوخایو فص

 دک كعد یهو

 هدزمکلم نورد اهلا همزال تامادقاو یعاس یلاوما صد: (یاس) هرکص ندنوب

 نورد « نوجا ااا بلج ندحراخ ىا هدهسیا نکم زمکتکم تک هلوص ید

 هدولاپ هيا زالوا هحموها ندلام ناک ندجراخ ء لام زکجهدیا ثادحا هد زکام

 زمكلكما بالج ندجراخ هنن « كرهعا ثبت هنئاذحاهسیارولوا یلاهم رک ۱« مالوا

 ندننادحا كلام لواهنی هدر, زمکجهدیا ثادحا یلاملوا ارز . رولوا یتعفنم هدزمقح

 ` روند « <. زریلس هدا ثادحا لامر, یلتمف ندروکذم لام هلفراصم ندا تر

 لوا نیناسا! لاجتما, فرم زا هد رن درام یخ وه یا اک

 هدنرود كليا تعنص یمحو یکی نامزرب چیه طقف . ردیرغوط هاذ دح یف لوټ هلا
 لاا ضن اردنا ۱۰, مدنا نلاصحتتسا نوعا د ارد اف سوم وا

 بلج ندحراخ « هسلع 0 نمهرتک هدوجو هسوم هدعافو « هده سا ریلس هلوا

 ًارظن هلزنم ریبدت « یبانص یلم ندیا ققح یفیدراتبج یلام اهد زارب یهعتما نلیدیا

E:چیهو نامزرب چیه هليا رلهدعاقو راتحصن عونوب هدلاحوا ! ىلا ضرف تماقع  

 لراحداصتقا ك-الق . ردمزال كما لوق هدینکج هم هبا لکشت كمياص هدتکلعر
 نوغدود ًاماغ تاح یدبا لوا ربضهو م لومعم هدناخ رک الروس د یرافدروق
 هنلکشآ كتعنص رب کی هدریر چسه « زامادلمق تعنصر, چه « روئولو رویم هغملاق

 2 يلم هدتلودرپ چھ یک ییدمهتسیا ساات یشر یی تا زلوروک ناکما

 کسا نکود یشیا هنسیداو هطلانم « هکولاح . یدیا زامهلوا رادهقالع هللکشت كتعنصرب

 ثادحا یلام لوا « یک ییدلوروک هدنسهلح كوص كنءرقف نالوا ساستقا « رادصتقم
 ا نددوکذم لام هلفراصم ندا لنت ندتئادحا تلاموا هنب « هدر رنک دا
 2 اکو « هسیاراو ناکما هلی وب کا راد نیل هدیا ثادخا لامر
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 بلج ندجراخ ًاتاذ « كعد . ردنکع هلیب كماطدبا تبشت هتنادحا كلامرب یی ًاناذو
 ءطقف . ردقوب تجاحهکمتک هب یرلیااهد زروسیاپلاصحتساهدلخادز لباقم هیاشاوا نلیدبا
 هنضررف یددلوا قو لاصحتسا لیاقم هاشا نلیدبا بلج ندجراخ ..ردسکع تققح

 هد ا < ا تعنص . ردشلدیا تیشت هلاصحتساو لامعا ندلخاد « هروک
 هدول « هکر دقمشالاج N ضوع كاج هلی و هب هعتما كح هل دنا لاخدا ندحراخ

 ا زا یا یا ا نالوا نوک وو نود
 ضعلو كما تربغ هغملازا ی رف رمعم كارلت وب یردی هلهجو ینیدنلوا دساو قمالشاب

 تاهو تساه ء هسا روهه يدا نمْأت قلزوحوا هدام « كرەرېتک هدوجو تالمک

 كنسهقراو یسهقرا اهد كنهلئم « دم . ردکعد قعولوا نمأت تشاطم هلم قوذو

 یتطنم » هدراهطقنو هلیا رادصتقم لارهبل طرفم یریشآ ضعب نمعوشود یتسهقرا
 رعد نک ی وک ا دع یدارا و اعم د

 هقشابند راباسح یضاید ضعل ماع ا« ند را +ض رف موه ومو ندقطنهد رج ءرادصتةم لار هل

 ناقشلا هدايه راله اک تروص قرەلوا یحرا كراداصتفایم فاتح هننا یهاظت كلارح

 یصخشنامز رب چه ىن ەلئسمورازامەب الک | ءدراهلاسم وب ینجامتح | كتل ودو تلم «ندن رلقدل وا

 هدسروا هدنسهنس ۱۳۲۷ 6 زجاع مم ] . رازاماقوص ههحاسیم بوراقح ندنسهحاس

 هدمکیدلبالارتشا هلتفصیمخس هیس تموکح هنسهرفنوق ترا "یتسبرس ندا عاهجا

 . مدالیوط هدنلاح هبسودرپ كو یراللهد یهدیابو كرانالوا كلاس هنثکم یتسبرمم
 نالوا جنکو یکی كا ندنراراکهظفام و رابتخا كا « هکمدریتک هلوصح تعانق هداروو
 هباهناو هکردش2ا دوف ردقوا هراحور یسهدقع « تراحم "یتبرس» ردق هرامشم

 .راقح هجدنوب ندناماکت زرط كناح هلا تاحو هنفجهنال رضاح ساسا نوجا قمراو

 هرکص ندنواو هدکل دیالوقوسسأت هی رس هقرهلوا ابمبقعردو ءدیماماد هنتج هل
 نش هدرلهنس كوص <« هفام م ردهدقملسثدلاح هنحاضیا كيهلسم هلسد رحم لاثما

 ریارب هلقلاق یجتتسذیش _ هدهرتلکنا هصاحاب كرکو هداقبحلپ كرك - رلحنک ضعب

 یخیدلواقازوا ندقلوا یداصتقا راعمرب راکشمالس هئاذ دحیف كیهدىقع نلیلد یتسبرمس

 یهو نالبتروق ندنسهیذاج تراجت "یتبرس هدهسنارف . ردرلشمالشاب هقمالک |

 هدهتسور هلبا افصآ ءابنالآ یک ییدشت مدا قو رب ندا قنقدت هدیداو یملع
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 .دومدکتو رک نا شی راتاامق تنش هدا توام یسا رب اساسا انا را 4
 ارابتعا ندرود ییدرکو شمرک هلوبرب انفو یللاوز كا .دصوصخ وب زمتکلع مزب

 نوجا ییدمشق راملعم قجهیوق هبهتروا هلیا یسیعیبط عضو ینهلئسم « شاماقچ
 هجرت ینرافلؤم زسنارف طرفم ضمب یک ویلو «هینراغ « یاس راتعاق یهدصومخوب
 ااف دت هبیملع ساساو صد یک ا

 [.ردشم ولو تراع
 «هدنناس تاماظن صعب نالوا راد هتعارزو تراجم < تعص اه دز لصف ی نوا

 فصووش هنسه كنهیداصتقا تاماظنو نتناوقنلیربتک هدوجو هحتلود لزنم رییدت . رد

  رددکسا دانا وا

 .بسح دوخایو تازاتما یرلکدلیا اطعا هتراجحم و هتعارزو تعنص كتموكح باد

 یلیصحت یراتامو موفق مو « یرادصعم ندر ذاحمو عئاوم یراکدلبا ثاریا باجالا

 عنم ىنلصحت كئالوصح نالوا رضم یلوصحو قيوشت هرثکت ىلاوما نالوا عفان

 ًاضعإ كللا عام یتسلربتک هلوصح كنالوصحم نالوا رضم ییصحت نكل « هدهسیا كما

 | را بشن ی د یررش وتو رپ
 قیوشت هتسفلوا ريثكت كلاوما نالوا عفان یلیصحو . زما ماود هسيا شا ثبشتو

 راهظا هسهعیام هتلا «تجاح ندا سم کک صا كرللام هلو « کنوح ۰ زلک مزال

 ندنغیدنولوب انشاو فقاو سکیه اکو « قرهلوا یشا ندجاتحاو شهاوخ نانولوا

 یرشکتصا كنهروک ذم لاوما ؛ کک كوا تشت تهجھزا هنسط تک هلوصح و

 « . زالوا جات هقوشت

 ییدلیا لم هدرف كتلم و كردم ًاماع یتعفنم یدرف له < یحاص لزنم ریدت
 یا كلام هدهنسهیدام ئاو كنویو ضرف هدامآو رضاح هیارجا ییداصتفا ٌةفظو
 حر هن « هلس هسلوا ییغوط ۳3 . ردلکد یغوط هضرفو الوا . روسدبا

 نالوامزاتسم ینعضو كماکحا یئازج . ربلق ائادو ردراو جابتحا هقوشت ات ۰ عن

 ء هرحز کولا ..ددراش نەت اا قلاب نتوس اساسا هع دارا تا ارگ
 نالوا هدشت لباق « همرج » كناح یداصتقا . ردراو موز هليا موزا دشا هه

 ضەءلنانلوب ّیجهوقوط ررض هدلاصحتسا هتلم ؛ نالوا رضم یلاصحتسا ؟ ردراو یسە
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 قفارب هتسمامهلشیا یدنک كدرف یرانوب . ردلباق قلوا دوجوم ؟ ردیمدوجوم راش
 . زامالوا یرغوط

 هحاس یازج هحاس یداصتقا .ردساروش هطق نالوا مهم لصا « طقف

 زا رلنالوا را یتهام یرجز هداروب و نهرتسوک رهداح هیاشم امام هتیراداح

 «طقفو دودحم کج هديا حجم كتلود . رولوا هلضف اهد راهدام ییوشت « هدهسیا رون ولوب

 قجمربدیاب اعم كردیا قیوشت یدارفا "هلتک نوت « كما مدراب « یجهلبا قیوشت
 یداصتقا «هلع ءاس ؛ ردءلقرف ندهحاس یلازج هتبلا ؛هحاس یداصتقا نالوا هدایز تبشت

 دوج وضع هدنزرط قوشم «یداب ء لکد ا یھانء مآ هعفد قوح تاود هدهحاس

 یلود هدهدارو « ىح . ردا ماود هداقا یتسهفطو و « ردق هلوصح كدصقمو رايا

 .زامالوا یرغوط كا ضرف یک تیصخشرب هقشاب نوتبسب «یریآ ندرلدرف « ندنتام
 راتخایمو یلوصحم کتک رح « شت هاماظن قرطت و نوناق عضو 5 كل ود

 یندتشت ر, دنتسم ربغ هیهدارا یلمو ینک . ردتکرح ر دنتسم هنهاکنتسا كنءداراو

 نالوا عفان یلیصحم 6 هکر د هلسه ال ودقمشمل | کمر وکی شرب یرآ نوتس یلود . ردلکد

 هداروب < هروک ءراندیا بت یابح . رویلیند « زلک مزال قیوشت هنسلدیا ریثکت كلاوما
 لا صحتسا « کردهدکل دا فداصت هلاح یعذوعا چاق رب نیلیا لصح هندنک یدنک

 كتلود « هجنلدبا دری هجتلود هنسسأتكميانص « هلامعا كلا وما نالوا یرورضومفا

 تامتم میظع .دنکوا یرلزوک راتشتم هجنیلوا لمتعو نوظم یجهدیاو ییدتبا مدراپ

 یرلکدروکربخ ؛ رارومروکر یخ هدشيا یراقدزاشاب «راروممالشاب هشبا هدلاح یراکدروک

 ندیدمش ینجاق ندراررض ویربو كرهیید « زبهلبدیا قیوشت « زریلیقارب ان[ یشیا
 یعاحسناو طاس را هنیرار ر هلراششت یصخش هدناح یداصتقا . رارویدیا كرت كرهوشود

 نکیاهدقلوا لصاح یوضع طابترا رب هدنرلارا و هدکمریتک هدوج و همان "کنش ر هلیوا

 كنیرابدنک «هجشدیا سح ینرلکدتبا باغ یراغاب یشراق هیهراس یاضعا یر ندرانوب
 ناروط هدقلعم رلذنشت یدرف هلیوب « هققلاف ؛ راردیا سح یراقدلوا موکح هوحم

 كنواو ردیغاب داصتقا یلم غاب ندا طبر هنسرارر یرلثبشت یدرف . ناز کت

 کیدلیا عضوت كسك شم دارا داصتقا یلمو تکرح یم . ردهدنلا كتلود یسهرادا

 . ریلک مزال قلوا ترانع ندنوق نالوا راح یهئارجاو هسیرشت تبحالص تیصخش



 ۷٩۹ لزنع ریبد مع

 قوج رب قرلوا مجار هننالبکشت فانصا یلخاد ًارخؤم هدنلصف وب كلزتم رییدن
 یالامعتسا و كنلوصا فانصا « هئاعرف « لکد هساسا رلزو ؛ ودراو رادبقتت یلتدش

 یسهلئسم ینالیکشت فاذصا « صوصخاب . ردشال ريغ هللح نوجا یییدلوا راد هنلاحا
 رود رب هقشاب نوتسب « قدهلوا یلوصح كنهداصقاو هعاعجا تابح رب یی هداپوروا
 قمشایغوا هلیاتادبقننقلعتم هننالبخشت كرلرصع یکسا « ندنفیدنلو شلوا لخاد هنایح

 هلتدش هزعالکشت فانصا کسا مزب یدنفا قاحی-س محرتم . زامانولوا دع یلهدناف هجزپ
 كقرع یفیدلوا بوسنمو هدقعانیوا یملق هلتدش و هلتلوهس هدارو هکقجالوا ضراعم

 اهد رو یتساغلا كفانصا « نوحماییدزس یفاشکنا ناصقو ییرادرض ضمب ندزو وب
 ... ردهدکیا بلط هلدش ینس اعا تدوع هزب كنالکشت عو وب

 یعاشا صا لا یضو ًاشنم: كداریا لتصف نالوا داغ « كلم فرصت قوقح »
 لب مو تش امام هدراره یو هلا یوم ممد رو دا تا اف

 حرش هليا یرایساسا یوزرا بانتجا هلکلاب ندهلخادم « هبولطم فرصت . ردرادفرط
 صا كداربا . ردشلديا تم زا هرلاروبوشم زای هليا تعانف رب ماع اب رالصف و نایدیا

 لایدا را تیادنمرته فونص هاو و هدنلصف هعوشم با نالوا بوم یرتو وک

 هراهعلاطم سانقاو تقد نایاش هدهدنراث « یداربا كک الما باسحصا و هیامرمس بابرا »
 :مداصفدناع لزق بابساو کد للع كنلاهاو سرش رادقم . ردهدکمامهلیدیا فداصت

 نوتو هتکلع یباها و سوفت تا هدنروص یيدمهنع هلا لاح تعسود تهافر »

 تهافر هلتفرعمو رتهو هیامرم.و كالما قلخ قحا دکل را دار دار ا

Eسوق کد  کدوح .ردزاو یبمدناف كنلاعاو سوق ترک  
 یراقجوح نایریدشتی . ردلکد هدکمرردشش قوجوج لزوک نام یلکشم ا

 ندنرظنهطف تورث ماسقنا هجهداس كنسهلتسم سوق و رویلیند « ردءدکعا هبرتو قافتا

 . رویونولوا لوق یتفدن هروک هرلهجش و هظحالم یصخش هدوا

 فست عم كن ه.داصتقارات | نالیزایهلیتروص فیل تو هجرت ردق هزع امز ندنخم رات ۸
 هرکص« شمال لدا لحو عضو هر وک هرظن ٌهطق« لم ههرکرب یسهلئسمسوفن هدنسیر, چیه

 كراس وف صقانتو دیازتیونسو تسهاینداوازناح كس وفت رب ندنسهطقن لاصحتسا لوابلوا
 راد هقشاپ كسوتلام. . ردتماط رک ندزوآ هاد لاج رنات ییدلوا بو
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 شملشالو" شلونود لصتم هدنفارطا یراهعلاطم نالوا عجار هرلیداصتقا جذ وعاو

 .رذشماعالرضاحرامملع هاکزیرک قجهلوا لخدمو ربهر هنسهسوفن تساس كزمتکلعو

 مولعم یسهعاتجاو هیداصتقا تبا یجحدارایو تمق كسوفن هدزمتکلم مز هلعءانب

 یراتهج یننم كسوف « هراتعا قلوا یعنم ترورضو رقف « «ءعامجا هشرج . رداکد

 كلا سوق هيا هدداصتفا ىلم . ردمولعم هز باسا ندیا دز یرادقم كسوفو

 داصتقا هسوف تساس « كلدا ققدتو مت قرهلوا هیلوا “هلم رب مهمو یلشاب

 . ردهدکمعا باجما كمربتک هدوجو ى ر اعاد كننقطت

 هوم تاک الهتسا هصاابو كالمسا یسغاشآ ندنلصف یجدرد یعرکی كلزاه ریدت

 < هنیراهدام ضارقتساو یجحمات كنکریوو ؛تاموسر و فلاکتو هیریما كالما « هلامو

 : زروبمروک موزا هصضلت یرانو .رددناع هنن راح هموم تالام هدایز اهد ین

 ھو ینولسا ناتم « نا و 6 هک ابوس اهد هرک ر لوا ندزال را م رەد

 ی-هقطنموهبوق تاعلاطموراکفا كنمرتع فلم نالوایرب ندنرااباب داصتقا راد هلئسم
 وکو ه . ردرا رب نلیا اضتفا قلوا شعوط رب رب مهم هدزع رود تامظت مزب 6 هلا

 ۳ او یاد رادفرط هتایردنم ناکا وپ دارافتص یناه و ییدترفوا
 رادهقالعردق هن هليا یراروتسد كياتک وب كنلود یالوا هليا نیرومأم نالوا مدختسم

 یرلریبعتلمعتسم « یرارطس كنبرانالبزاپ هرکص اهد جما . ردلکد زعولعم ییدنوروک
 یتدنولاو ءدننام سلات رانا لک رد ناما كمامووک یربثات كات و مدنجا
 نیجرتمو نیفلؤم « هرزوا كتا مدراپ هبمیداصتقا نیعبتتم « ءرکص نامذ رب «نوجما
 یجرب ینلزیم سدن كنيدنفا قاحس ؛ هحشولوا یرورض قمالبوط یتاسک كنهیداصتقا

 < نحرلندیا وزرا یتا اروتقود یداصتقا . ردکچهلک مزال قمریدصاب قرهیوق هو صون

 تعحارص «سیارارسایمونوایراهعلاطدیباساضهد باس تا ناز هدزعاسل یدنک

 رخّوم قوجرب رثاوب « هروک هزمتعانقو . ردنرابع ندنو عبطلاب رثا هناکی یرلکجءهدز

 هناصح كنيرکف داصتقا یلم هدنرود تامظنتزب یالوط ندنوب ؛ رددىفم اهد ندراهمرت

 9۳ ۰ ا ی شراب تادا اا راکفا نالوا طوحلم یللوا شغا تمدح
 « قدا هلبو نکیا ریلسهدبا افتک | هلیا«هلاطم یماسا جاقرپ زکلای ندنسهجرت كنيدنفا

 یتح . قدلوب یلهدناف كيفوب و كدتيا لقن ًانیع یخراهطقن ىلناج كا كنيرالصف قوجرب
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 ندنفلوم فونص ینیدلوا مهامكنیدنفا قاحس ى تامظنت « هکزروییدبا نظ هلبوا

 یتعاق « یتسبرس یرظنو دودحربغ یهدنرامدآ تایظنت . ردرلشعا هدافتسا هدایز هكا

 هدكنتسب مس یداصتقاهدنن ایت رسید - یه - یمایس . ریل هلک ندنفل وم وب هلک هسلک

 روک یدنفا قاحس « هلع 0 : رد یہ طو لهس كب هدهسا لکد یرورض یتنک وط ر

 کحهوسدوخایوکیدو كم كنبرل رصاعمهکلب .ردلکد شمبابا باا فلۇمر هتروک
 شل دیا هصوتو سا یسهمحرت كياتکوب هجوم « کل . ردشلو قرهبارا یلومرپ

 : زروس راقبح نوش ندرهعلاطم وب زا « هدلاحیه . ردنکم ید قلوا

 یراع ندشغو لغو یرظن ۰ ردیرود یسهبرحم یتدرس ًالصا یرود تایظن »
 .زددوخ وم دال »دی زاوزرایداصقا یس دتا وزرا نمات ها تو

 هوم لم کا ۰ روا قلوا دادم تسلازا كفلومو تادد ض ۶
 <« نوجا ینیدلوا .دنادم ینیداواشدیا لسوت هنسهداح تیرح اش غو ندا
 هتامظنتییاتکوب هنشيا هدواوشمقبج هيه روا محرتم رپ هدنمسا یدنقا قاحسندرابچ داصتقا
 «ردشل اهیده

 یعامجا عقوم رب قوچ زا لوا ندرات ٩۰ « ا هاتف کن سا

 هدیرا یک یفیدعاط یییدنفا قاحس هسک ندرامدا شفلو یحاص یررحو

 ماتم رک ضد ندا لغو هال داصتا .داس تعد « هو ۰ و

 . ددشعا باج یتقد رظنو شلوا
 یسردمیمداصتقایسهتلوک افقوقح

 یرشز . م
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 كب ماه اس

 «كب مثاهدیس ندزهراسردم ندبالافشا عقومرب زاتم هدنس«سیردنو هیعیرشت تایح دا زمتکلم

 هدیوادتلاراد رم هدروز ینوکیجندب لوا نرش ني قرهیمهلوروق ندنتلع ناطرس ینیدلوا التبم
 هدنسهرود رمثم كلا كندعاسم «ندهمک یعایض ا كے دنفا دعسا دوم زونه . یدلا سافا لاک |

 . رولوا شتا باغ :E یبا هدنجمآ هنسر 8 اف هلبلاحرا هد تکی مشاه دیس

 لیصحرب كسکو قجهیارای هروماون هد هرص یني دلدبلاچ هنلاک اوحالصا كرم هیقوقح تاسسّوم
 كزءتكل مندرن هطقو موحخ .ردندٌتاصم نوجاتعدع «نیونا كناوذ مبتتموردتق» شش هليا

 . یدبا ندرلتیصخش هدیزک یکیدردهنزآ ینلاثما بولوا جات قوچ

 هدنسهنس (۴ ۲ ۱)كرەدبا تیقعت ىلا لیصح ر مظعنم هدنہییاطاس یاربس هطلغ «كب مشاه دیس

 یرخاوا كقاسرود یمهنس وا . یدا شمرک. هنص هتل وک اف قوقح ناحو مر همانهاهش

 تقد نایاش كموح ص هدنسهیلصحم تاحو نالوا فداصم هنلئاوا كتیطورعم یسهنس داوص هليا

 ندقدالوا یالوق یلیصحت هدنجا مالظو لط كقوتحنالوا تیرح لع هکنوج . یدهلزوکق یقفوم رب

 كمشاهدیس « یرلملعم هلببسو .یدرویمهلک یناک هتفایل دقت هدزء رلوصا ناجتما یتامزوا هقشاپ

 هلدعهک اتفو طفف . یدرلشمهمهدیا نیم و فشکیتسهلضاف تیوه نالوا فورظم هلعضاوترب بیج

 یمهبملع درک تردق نوت تكتسدک هداروا » یدتیک هسراب نوجالیصح لاک | هتناسح یاراظن

 مشاه س یدنل ارخ ییقفومر داوو ندالوا یسهنس كركر ح ندلویناتسا . یدتیا تفامکتا

 .یدیا شا عیفوت قرءلا éloge یبا هحتنل ابو طو لبءالایءع داما عا "7 كفنص ىج رب «كد

 . یدیا یبهیاغ دح كيقغوم « و هروک هنیرالوصا هتلوک اف روکذم
 < یرظا هنامع هرلط کهداروا هک رد هلبا راخیفا سح یبدرو هب ینامع یه درفط و هش ی

 : یدرویدیا تاحدع لذب ھهلتروصوش هدزوار یمسر ییدردنوک هنعج ې

 مزاتسم هدهیمومتتروص « یسیعاسم ك:سهبلط هیلدعنایردنوک هسراپ نوجا لیصح ۰
 نایاشیک كب مشاه دیس هد كنس اچ «لکوک ًارظن هت رضاح جایتحا كذطو زرع اوقاو .رد تب ون

 بیصن هتلمرب چیه هزوک/ هبنط 6 و هدهسیدا رویلیا یم ی ی رلفنص قرهل ۲ رلاعون نیس
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 لناحتما قرهل ۲ رلطو یلعالالع ندنسهفاک دارلسرد یرلقدوتوا .... .ردندرلتهاهس نایااوا

 نالوا قفوم هکمریدتیا خون هلبادقرب یکیدلیبهلوالئات كنهس.ک زآ كپ یکن يدع نایاش ینسهقرو
 اذکو مشاه دیس ندا تمدخ هالوا هدنشد را هبلط هج راک ینحا « زسنارف یاشیناء هلتهح و و

 () ۰ .ردفیطلت نایاش راكب نوشتم ندا هدلآ قیقفوم نبع هدر ندنمسق یا تلیاحتما

 هدنقح نمهبلط هدنرتروار كل ( نلوق زاوربمآ ) رودفورپو ك ( سهووق ) لیسردلاسییر
 «یتراظن هیلدع .یدبا راو یسهصح كموحصنالوا یر, رم كارلو هدایز كا هدناردش نایدب! لاذبا

 . ید۶ءا روصت هدردش یب یعا.و هلا هب دقت تافاکمو همانرب دقنرب

 نامز یکیدجج هناح ن بتکم « تیقفوم ندیا بیقعت يکهکلوکر ینآ ردق هنلیصح ماتخ
 «باغتا هنغلث وم م امج لد همرتب ی رانادتما سناتیل « ك مشاه دیس .یدهعا كلر کک ید

 هدارو . یدلدبا نییعآ هنفلاضفا تلود یاروش هدبقاعتم یا ا كن رلناحتماو یخسف كاع

 هدنافیاکت هدنتح یحالصا كنتاليكشت تود یارو "تقاعتم یهیعش تحاصرب هدایوروا نکیا

 بتکمهدارا وا هب . یدشههلا قبس یتمدخ هدهد صا یل اش هب هما دع تاک اع نرومأم یک ینیدنلوب

 هتکلملعم یرلسرد هقوةح تاک اح لوصا ندا الا هد: هتا وک ان قوتح هرخ لاو هیکلم

 ۰ یدنولوا نىق

 ا سان د 2ع یوقج ) نالوا رهطن غرر یالرا هدنعا س نیغ

 کام هدهعوڅ وا در هعب رک هاعش هد هدنقح تقشت نالوا دوشم هدنسهناضق روما دز تکلم

 یبرل هقیثو داو صو كلبا كنهدهاحمو «یدچآ ییهرکف تکرح نلل هجرت هللا یطبر هب هیلدع كنهيع رش
 هننرلههملع تمیق - یصهطیضم یا هیادع هليا هلاةمر ناقج ندنءاق كموحمو ندا لیکشت

 . ردشلدیا جرد هنمهخسنو - مانی

 ی دیش میرشت ها تفص یوم ودرو تب مثاه دیس کوس ندتفلاصفا تلود یاروش

 لبدعت ۳ هدنراظن هبادع هقشاب .E ا هبلفع هدارو' .یدل 1 ینسعیمط عقوم

 هدنسهتلوک اف قوقح هقشاب ندنوا .یدیا هدقشبلاح هدننوسیموت ىلا كنواوهدنتیهنناوق لاک او

 هلهلعو « ارحا « حلص « ۶ اع تالیکشت قرهراتروق ندکلیحرش یهبقوقح تاک ام لوصا

 هدهع رد لاو هدکنرتسوک ددج هلبا قیشو فلات هدزرطر یملع هل .ثحابم ... اضق «تان

 رعغ فاطو ضعب ادعام ندرلزو . یدبا هدقنوا قفوم هلاک هدهدنسرد هرادا قوقح ییدتا

 .یدراو هدیمهیمسر

 ك مثاهدیس ؛ شهار روحهم ندااماټها یرورم كلا دیاع هنت ی وح ص « یدایم ییسو

 لذب ههینطو تامدخ یتتدوحوم یقراباثاب هنسایاصو كنراتسود نروک ینیدلاق ناولو باقی

 یداع هدر وص عطقنمریغ هدنایح یک ك عا سفن هدیرظن كنوا « قمشبلاح . ىدا شما ادنو

 یدبا ندهنایح لاعفا ندبا

 لی یا كموحص نار دغیص هتدمر كلهنسشب ترد ینامدخ تفقد نااش و نلیدیا دادعت

 زیامروط یرک ندکعا هنارا قرلوا هلو ر ۹ےس هماط ییعس تابح نکردیا

 لوسروب قرفتسم هنسهیهلا ترفغم یوح قح بانج
 r بو کج

 6۰۲۳ یاص کک ( هس یر ) هلدف هدر [)



 یوقح مس

EEE 

 د

 یاصق# لس ەتازج لوصا

 6 كاکسک | ر هدیوا توو ییدلدیا هعلاطم هج هلوش یواق هنازج تاک اح لوصا

 داع هنسهک اع تیانح هلروک ذم نوناق .ردلباق ربغ كم ةأر سح ناصقن رب هدنتم

 كن هک اع نکیاردک بودبا ماود قرلوا یلام هلیتاعورفو تالبصفت كنهک اح ىلصف

 ساکت هربندو بفاعتم ییماتخ

 فدک هبیدازوا نوزوا یرللصف ندبا قلعت هناک اج رک و هناقح كرك كنوناق

 تح ندلئالد لاصحتا « ندناقشحم و تاعالطت-ا « ندناصخفتو تایرح « ندهتاعمو

 دعاوق هیاعرابجاو ماطر « مسارعو لوصا ماطر نوجایربره كرانوب .ردیک ب ودیا

 ینیدنوط عبات همساصو دعاوق هب هعاندهعاو کیدا تح طقف .رمشاغوا هلیا ییضو

 تروص كرب یه ندلئالد عاونا . زلیوس یثرب چیه هدنفح یوفو تعق كرلللد

 هللروص وش رللبادوب راز, هلقملق عبا همساصو تفلک قوجرب ییداراو لاصحت-ا

 دانتساهج رده « کحهریو تمیقە هنر یه ندرلنوا كماکح ءرکص ندکدلدیا لاصحتسا

 یهینوناق دوق یتبص ردقوب هکربلک هلبوا هناسنا . ردیا توکس ًاماع هدنقح یج هلسهدیا
 نوناق عضاو ناديا ماها هما هبت و هدنداریاو لامحتسا كلئالد « ندیا بیرت

 بو وقوا یوناق نتم طقف .ردکجهلیوس یش رب تیام هدنقح ینوقو تنهام كلئالد وا

 کیا كروک ذم نوناق . رولوا هدومب «زکراظتناو ديما هالاح زنککیدتبا ماود هدکمتک

 همساصودعاوق قیقدو دیدشلاو کیدتنا بیرت هلبامامهاقوح كلایسهدام یتاستطزوب

 لاخدا هننولاصهرک اذمینهمکح ته لاح ردو رریوماتخ هنسهک اح لوصا تانج ینیدلمق عبات
 هرندر, كلاک او تاققح "هلسلس هدادوب .رریدریو یرارق تئاریایو تیمرحم كرەىليا

 قاستایسهملنایوس یشرب سه یر, ندیراقو هدنتحیمهعانفا ٌءوف كالئالدو یسملشک"

 یریدقتو عوقت كلئالد یسهزبع تافص كلوموب كا كەك اع لوصارب اریز . ردا ريحته
 یدعاامر كلون هدلاح یهو ردفاصوانالوا یوتحیماکحا كجهدیاكلربهر هماکح هدنقح



 سا
 عو یسهناوک اف قوتح

 هدزکباهذ هده-ردیا قوس هنسهعلاطمو بیقمآ یخدكلصف رب رکبد یزس هلی باهذ یفج هلوا
 هدیر وصر ^r هکولو یغیدلوا دوج و2 كاکسک ارب قلو ر هداروا زکنهذ . ردق و یمهقالعر, چیه هلم لئالد كنسورلیا ندنواقترا . ریلبشالک | قوباچ كب زکغیداکاب
 ؟ رولک ندهرن ناصقتو ا ۰ دایوط نوسلوا

x 
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 ندنوناق كنلصف یروژ هدنلوفو قسطتنیح ءزمتکم كن هل الوصا كلکسک او

 یسهقالع"هلبا رات كنهمیرشت تائداح هدزب ۰ ردهدکقا تأشز ندنسلدیا یط اما
 ا روز" هتسضاو نت تان هک اح ناکا ن رع یز درا هدکمهلدیا لمات الّصا

 تاظح الم یک ه تفووا . ردقو زعامولءهمر طف هدنفح یتیدلوا شاد ایط راس ها سا

 . زرویملس ینکیدلدیا یط كلاصفوب قرهلوا دنتسم هبهجوم بابسا یکه « هناملاطءو

 راد هئارک اذم ندا نایرح هحتلود تشهو هفلکت و تر گرو فول کنوح

 هل زعانعنع كل وصا یر وژهدوا هسیاراویشر زمکیداس هدیابوب .ردشمهعاراششا یثرب چه

 رکف وب « ردداقتعاو رکف ی دلو یسمالوا قطت لباق هدزتکلم « یسمهنا قفاوت
 ور اک او لزا اجم دھن الر هدنناسل ڭ نک یه هلس نوک داقتعاو
 ی ها ی باهذ ینحهلوا قسطت لباق هدزمع متکام كنروژ هققلاق راندا سرت

 سانج الا فلتخم ردق و ازمتکلع هدن شن نح كن وناق . ردح هکلاتحا ؟ رب سا ت تک

 ملت یمهیقیطت تاباق هدزوا قابس نبع هدرب یه كنوناق رب اذ هک یدا هطاخ ر
 ر نالوا فلت یرلعاتحا زرط « یرلنالم « یرافالخا « یرلتداع . یدنم هایدیا

 قلدووانرا صوصخاب . یدیا مسناکما اساسا كعا ءرادا هدنتحم نوناقفنع یماوقا قوح
 .یدرولوب لوبق عقوم هلکلجوک یلوصا یروژ هدراهمطق ینیدلوایراح كماقتنا رکف ی

 د یر شا لکا ےک اال لوما دکر لقا ماست هدینسادوش اذه مد
 یسهیودب ماوقا كناتسبرع هصالاب و نوجا ماوقا نالوا شهلرا ندتوادب تاح هلو

 هکر دهلعا جاو هادم هثداحرب هک احلوصا ارز .ردلکدقسطت لباقیخدهدنرارب نالوا نک اس

 تشح یوو شما رظنقرص ندنرکفقح قاقحا هندنکیدنک تعمج دارفا لوا ندیشیه
 نالوا جدنم هدنتهام كتبودب تاح زونه هيا هدرارو .ردللوا شا كر هبهءعامجا

 . ردلکد شلوا لئاز یرکف قح قاقحا دالا دک

 ینسهیندم تاسسأت هلطاب كتاوت وادق ر جت هدشناش ؛یسیل ات ی ریش نکل



 ۷۰۷ یروژ

 هبهیئدم تاح ندنوادب تایح یربدرلرمعع قعوب .ردهدعقومو لاح رر دعاسم هلو
 قا رجا قح كر اق اق راما یربندفوح ندنرکف قاقحا هیدنک یدنکو شا لاقتنا

 )شو تار هد قوخاهاد"ندنسلاحا پو زاوا کرد لر هه رکعت یوا توک
 رک اس كو فر ن دند وا فقاو هنا کک ا هلناوفات تک اهن کلق

 هد وح و هاش او عام الب هعاهجاو هنده دا ا ورده هدنایالو ینیداوا

 یدلاها فوئص ابوروا لاحرد یرلنوا روتر یوزجو تهر قفواو ؛ رل هلب هتک

 مور ندنافعروت كد عون ی سا كتموب ردق هه یدمش .ردیا داعصا هنسهجرد

 دادمتسا که دنوا ؛شم»2ا مورح ندهبندم تانح طقف شمار یرک كپ یوا یسلاق
 هددرض یرلکدتنا یط یللصفو یرلعطاو كيوناق هساع ءان . ردشمهمر دوس ییلزا

 قم كروت هلسب هسیاراشا لصاح یاهذو رکفو احح هدنقح ینامطق مسقر كتکلع

 كق اس ناقاخ هدنوب . ضعهل انا ر ا شا تک هاباباهذو زکلای هدنتح

 یی دل وای اک ی ربثأتیح د كتر ارتحاو یشاخ ندص وصخ عون یھ ندیا قلعت هب یلاها باا

 ینسهلخاد«كننلاها باو هدتموکح هرادا هلیاخسف ینالوعم سلح عقاولاف .ریلیب هلیدیانظ

 هییلاها باخت یک اح نالوا ندنرادتقا طئاسو زراب كا كتموکح تردق تاذرب ندیا هنم

Aهنملع یتموکحو یعش كقاس ناقاخ ندف رط رکید . ی دنص هدا مرور عبطلاب  

 شه همه ریدن و و شەم وس تفورب چھو نلک بوله.کوب یر ندنسواح یادّتا

 فوخ سحولردیه هدهیسایس ارج عاونا كجهدیاثدحت هلیتبسانم یوم نعط نالوا
 كنك اح تئیهرب لئسیال هلسانعم نوتویو یر ندتیلوئسم عون هو ندزارتحاو
 هقمقایف . ی دیو سعوفوط هلانخو هو كیلاراشم یا یا
 یدیا هساوا نتعا نسات ا تتیهرب هفحاو شیهدن لباقان «عامطاو داسفا باقان

 ا ۳ عنصم « راسا چ بتم یک ی راهم اخ اشاد مات

 نالیدبا دا هنمات تلادع صاخشا قوحر نالوا موک 1 امولظمو < ا

 .یدرولوا صالخ ندلاظم
 یوق مدع كل رصا یروژ ید كنبراهجملوشود یصخش كشاس ناقاخ هباع ءانب

 هدزمتکلم راکفا یهدنملع یروژ اذه هم .ریایبلیدیانظ ینیدلوا یسلک رأت هدنتحم
 نامه شنا راداب دل قم ناف لک مو فتا تب دو کا

 قالو هجا داف ا اا ید صوير دیتا كرد



 یس هعوگ یمهنل وک اف هر دیه ۷۸

 هداروب یالوطندنو هتشيا.. ردیا ناسل ٌدادا هدنملع كنیرکف یروژ هلبفلنوغلوط

 ییدتنا لصاح كنسلدبا یط ندزع ونق كنلصف یروژو ینتبهام كنيروژ ندصتم

 . ردکعا ققدت یحاتن
* 

Xx ¢ 

 مدقم ا یروز هد هال وا نوخحا كماسهدا لاردا هلساک یک یروز

 یروز .ردیا اقا كما فاعء لاا رظل ر هب هک اع لوصا نالوا یع ص هدن رب یابور وا

 یوناق للد یسانمو ساسا نمک اع لوصا نالوا یراح هدایور وا مدقم ا و

 نیست یتوئو زرط كاللد قرهلوا صوصخهمرج رهو هلعف رهنوناف نمی . یدیا ی-هبرظن
 یتمرعو ىلعف لاح هم 1 هحم ولوا دوج وم لمادوب ابووش ار و/هتع ول كلءف و شما

 «یلارب هر 1۳ لوصار هلو .یدیا شع ولو و یرورض ا دع تاب

 ین رانادج و وراکفا ینوناق ناعم لبلد نال وا دوح وم بولوا E یسهنک امار زملاح

 نالوا دوجوم همسمص تعاق هنشمرح سکءلابو کجا مکح کوا ید هسعا عاقا

 رو. کا هب رت یرلتوا نوحا ييدمهایدیا هدلا یرلالد نیعم كمي وناق هدنتح صاخشا

 ًاغر هتعاق یهدنقح تمرحو هندوجو كننارقو تاراما قوحرب اه . یدراررلاق

 هتموصعم هعطق نیهار سکعلابو رولوتروق لتاق یالوط ندندوج ومدع كنداهش باصن

 هح رلرمصع . یدردا رو یماکح هنساطعا یرارف ٩ تمرح ندا 2 هژلدهاش کیا ر

 ورک کد ارا قوحرو شمہلشالکا ره AE لوصاو ند ! ماود:

 یاک تا نالا نوجا ريمعتو حالصا یو طة یدنا ش * ۶ ال اب هبا دقت ندنفرط

 بقا ہتم یوم های ول a تالاغتشاوب هتشا .یدا روب هم هدا لصاح هجا ر رمتمو

NSلرابحا  Eیامطع دام یيدتسا محو سا كالالتخاو یدسا روهط  

 هک سوق ته هاد یدلوا هسازج هک اع لوصا هدی- ندهساسو هعاهجا

 ۰ رایدتسا هج وت هب ه رتلکا ی رارظن J رد هدنحم هسازج کاج لوصا یسهلم

* 

* * 

 لعافهکی دیا دوج وم هک اعز رطرپ یربندنامز حدق كپ نابل وام واعم یمادتبا هد هرتلکنا

 همه اع هدنروضح تابه رب نکاح ندرانامناط بيد ندنرلوشم وق كمخش نالشد

 یجنکیا نوا . یدیا ریثیدا مکح ندنفرط رلنوا هوت كتلعافو كلف لر های دیا



 ۷۰٩ و یروز

 .یدلکدمولعم ینیدالشاپ تفوه هدءرتلکنا كبسات نالوامولعمیدوج وم یر دره

 ینیدلوا هدکلهکوت ردق هبهئادتنا راودا یرتکدریک ینابح هلبقو هلناع كراناسنا قا ,
 ه هبقوقح تایرظن ینوکوی وطنم كا: لوقع لأ كتید احقحهقیقلاف .یدیا ظوجلم
 ی رج درص 2م ندازح هدارو داچا هدننابح هلق و هلناع یزرطنال وا قفاوم كا

 ندقلانفر ینیدابیی رب ندنداتحا ودال وا ولو اعر رد ر . ردکع| حالصا لکد بیذعت

 نوحایمیدنک یدصق» یهدازجو تفور چه هسردیا هل اهم «رر دنالازح یالوط

 كذا ردك « یتسمهما ۳ كلام و ,كالعف وا کد ی دمت دادوح و رر نالوا زر نع

 نالوا یتاساو جود كن هسازج ه دی دجح تایرظن هتشيا . رد وجما نیمات یلاح حالص

 ند: رط کد . ردح دنم د اک ی هیچ هلسف و ها اعوب هلتسانعم نوتو رکفو

 تا ریڈ ات كمک شرب تا هدیاخفانم و تارا _ه نالوعوف و الا ناب هلسف و ا 5

 هتسالباع هن دادعتسا كلاس رپ ص ند س هلو للاع دارفا .ردففاو هنغی دا وا دوح وم یس هیس

 حب یرودص ندنوا كلف نالیدا دانسا نوحما ۍیتیدلوا ففاو هنراوشمو قالحا

 دوح وم مدم تکاب ها رولس هديا نو كازدا لاح رد یتتشک ینجهسهلوا بولوا

 ييدلک بوطا ناعس ندهمشاسسلا هنادتبا راوداو كه نالیرو یان یدوژو نالوا

 نونهانس 1 ولغلا .ردن وذظم ید وا رهظم اک صع ةا هب رمش هحردن تار و

 دەر ا یرالا ثهسادتا ا یدادعتسا تانعنع هظفاحم نالوا صاخ «قیع

 تلم ندنواو هننابح موق ندنتابح هلق كنهعایجا ته جاو شما هظفاح ربصع
 هلع سد لصا .ددشاوارهظم هنالوم بسانتم هللاقتنا هنا هبعامجا همظعم تاتو

 فقاو هتنراوشم و قالحا هننالباع و د سا دا رفا هک تبار یدنک هلسق سی دایو

 هسیاردتقم ةن هدالوا "هله و د دا بودا رودصندنوا كلعف نالبدبا داساو

 نونطم هرزوا قلوا يلءاف كمرجر ید هدرود ندا لاقتنا هتناح تلهو تسدعم

 دع نونظم یسهضف ثلا مکح هتفک یبدعا بودا عاشا ىلعفوا كسخش نالوا

 سفو نالوا یفاو ندنفاپ كب هتیراوشم و دادهتسا هننالباع و قالخا كصخش نالیهسا

 ینعب هصاخشا ناولو ردتقم هنقس ینکج هیمهدیا بودیا رود ص ندنوا كرم اعدم

 عیدو هتفه رب را یبسانم و ساع هل ردنک اءعادو نک اس هدنزاوح و برف ان

 .ردشووا

 زیلکنا كل دع سدسأت وب هدنخراب نالوا طوضمو مولعم كاموو زیلکنا



 یسهعوم یسهتلوک اف قوقح د ۰

 یلدع سیسأتو و شلدیا هدهاشم ینیداوا یمیوق نامضرب كتلادعو تیرح نوجا یم

 هبهرشلکدا یرلقدلوا هدةما شاب هلتترحو تداعس كوبون هل كيهموقم تام هدنهاس

 یتح . یدیا شعالشاب هکلدیا رمشن هدهسنارف ندف رط نافصو لع بابدا نلک بودک

 ثمر و مک « نکر دیا تع ندیروژ هدنرثا ما (ناوقلا حود)نال وا لاعرومشم ویکستن و٠

 ندناوذ شل اندلاهاسفلاب تردقوب قحا . ردیلم هلدبامیدوت هبهمکح ربی ماد یتردق

 هلکش رب يحهدنانیمعت كيوناق رله وب . ردیلهلدیا لامعتسا ندنفرط تهر لکتتم

 هبتر وا رشالانیب هلتروص وب . ردنا دادتما هدنسهجرد جابتحا و یللدیا لکعت ًاقفوت

 كلاسم ماط رب نیعم هن هرات مقاط رب نیعم هل یردق كمرير مکح نالوا شهدم

 مارجهقشبندنو .رولواسوسح ربغو د وېشم ربغ هد ناه نیزمقالوا صهخ و طوب رماهنباپرا
 هکر دناملسهدنادر یرادتم , هلیواهسزالوا چسه ابو لاش ةئ راک اک ممه هد هم ظع

 یدرو د6 ۰ (۱) نوساسهل وا دع نوت وداع | یدنک رلنالاق قاب

 هس یهاوظ كللاد رلنوب طقف و رولوا ساسا هلنکشت یتعاق للد هدندز ته و

 یرلکدتباطابنتسا ندلئالد نالیدیا دارا هدنرلروضح رلنوب یدزاعولویروبم کما عابتا

 باح هبهسمک رب چسه فالوط ندایکحاو و رزرو مکح هروک هتنراهبنادجو تعانق

 یتوقو مکحرب ناعم ًانوناق كراللد هدنرلرظن هملع ءانب .یدرازاع ولوب هدنرارطضا كمریو
 یدیا رصحام هنسمالوا بولوا تعانق ثعاب هادجو زکلای توقو مکحوا ,یدیاقوب -

 ثعاب نوجا یرلنادجو نوساوا هسرولوا یلتوق هرم هن هدیهاظ لباد نالیدنا داراو

 ته هسنارف هتشيا .یدزامهلوا یریأتو مکحرب چیه كللدوا ءدریدقت ینیدلوا تعانق
 هسسأت و ییرارظن تقو یرلکدتیا لسوت هحالصا یەک اع لوصا یمهیام ٌهسسْوم

 . رلیدتا فطء

x 
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 كنشحیسمهلدیا بولیدیا لوق كاوصایروژ یسهنام ةو تاه یسهنس ۵

 . رایدلیا ناسا ةرادا هدنهل یروژ رل طخ قوحر .یدتارادتنا هتسهشفانءو دز ام

 .یدرر.د « .زامهل وا سسأت رب قفا و اهد هترح ؟ یلاساا اهد ندوب » ساغر نداصعا

 هل س هبل دع تاسیسات تامر رحو دوعس هد زمشاب فا مزر» : تادر, هدنمسا ورباش

 هفض ۳ باتک یم ۱۱ نناوقلاح ور (۱)



 ۷۱۱ * یروژ

 ندنککتراودنک هلیا فافختسا روط ییدرتسوک ءنمهلدع تاسسوم مزو ردرختفم

 كلبای رط تیرحو تداعسصوصخاب .ردءهدکاصایزمکلکمرتک هدوج و یتسوبا اهد

 یزمکیدتبا هدافتسا ندننافع رول كرانوا زعرافو سلف ندبا هارا هزب قرهلوا هعقد

 وسوف .یدید « .؟راردلکد یللوا لئان هتنافاکم كنیراعاسو ترغ هلتروص كمروک
 یروزژ سک مه *یدروتند« رد صا یاو ایک ۶ راو قطنمو لقع» روود

 هناضارتعا انوکرب . یدیا شّعالوق ینیدلوا رکف رب قفاوم لا هتحو لدع كنرکف

 لئانم كن هق وقح داوم تارک اذم .یدلدنالونقیروژ هدهنازج لئاسم نیزسقماغوا

 مزال یلوف كنزوژ ید هدنتفک یفیدلوا بولوا تبا ثهلئسم رب یمی هدنثح هلعف

 «یدلدیالوبق قرهلوارصحتنمهب ها زج لئاسم زکلای تیامنو یدتیاراصحاهنکج هک بولک

 هک ین یک یینلوا یکتا یسا کا ا یرزو ون ا وب

 .یدیا ی-دیروز مکح یرکید « یمیروژ مامایر, یدیا مسقم

 یساغلا كنبروژ هلبدرمس تاظحالم ضعب نودلونان قاهرارب هدنتموکح قلر وطاربعا

 .یدنولوا هشقانم هدنروضح كروطاریعاو هدتلود یار وش هلئسم . یدنولو هدنسیدصت

 فلکت یتساغلاو عفر هلیدرس تادیقتت زارد رود هدنېاع یروژ یمسق ر, نداضعا

 كي یساضعا جاقرب كلود یاروش هدلاح یعودنولوب هلارهب وسوم هدشاب طقف .رایدتیا

 یاروش روطاربعا . رایدتیا مازتلا یتساع كنیروژو رلیدولوب هدهلباقم هدنروص ر یدج

 تغارفندنرکف ًارظن هتاعلاطم و بایسا نالبدیا ناسردو هنالباع ییدروک هدنته تلود

 یخد تشت رب یجنکیا نالوا عقاو هرکص هنس کیا رب ندنوب . یدلاق هدنتیر وب كا
 ندنویو یدشا رب هد هسنا رف اصاق و امام یدیر و ژ مکح سون هل هح هاساغلا كنس روژ م امتاز کلا

 هلدتفرعم یروژ كنیرلاوعد تبانج نوک و .یدلیا راشتنا هباپوروا نوت وب هد ناه احر دنه رکص

 هدکمیا ل کشت ینسهیساسا طوطخ زراب كاكنیراهک اع لوصا تمند.ناهجنوتوب ناهی ۇر
 ؟ رده ىس كو ا .ردهدقع ولوا دع ندنس هععو مزاول كيهسانج تاادعو

 ه

 یروز )هلیوس زوس اقر, هدنقح یتهام كنروژ لوا ندنمرو باوج هلاوسو

 كالعاف و هنمدعو تو كلعف هدنعارج تاعوبطم هلبا هیسانس مارجو هدهسانج "یوامد

 كنه وب .ردننهرب بید نم ندیلاعاو لکشتم هرز وا كعا مکح هنت رحم مدعو تم رج
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 سه ؛یماسا .رادقمیهدهتسلو ۰ (۱)ردفلتخم هدنکلعه یمرظنت تروص كنسهتسنل یمومع

 ندا زوتوا هدنسهرئاد اضقرب هداينانآ :ددقوجایو زا هروک هتسوفنو هتناباجما :كعقوم

 .زامهلوا اشا

 تیانج قم | :ردلکددوجوم همکح رب لکعتلا یاد هلنمان,یسهنکح تیانج دایر روا
 فانتساتقو واوردیا نیت یلوا سبر فانتساینوا هکردراو یداقعنا رود رب كس همکح

 یشیک ییارلنوب ًاضعب و راربشالوطیراءرثاد یرلهمکحم اضق یشک چواندنعاضعا ید همکح

 . راردبالکشت همکرپ كلیشک وا یرهلآ ید یتسینر یسهمکح اضق .رارولی هلواید

 ضم .ودبايظت"نویسموقرب یهدنتسایر تح یرلک اح حلص "ءادتبا یتسهتسیل یروژ 1
 تاضارتعا نوک هعاخشا جردنم هدهتدل قرهنلوا قیلعت ردق نوک شب نوا هتسلو هدرل رب

 رولیدبالاسرا هقانیتساهمکح رلهتیل هرکوص ندوو .رونولوا راظتنا هنکج هیلدبا بولیدا نایمرد

 مظنت رهتسیل یطق نوجا هنسوا تاو . رولولوا قيد هسیا شاهسا ضارتعا هراهتسل هداروا

 هنوع هدهیا شلدا بور هدهفلتحم روص هداجمه صاخشا كح هدا لاخدا هراهت-دلو . رولردیا

 ..مدلو تسانم یمرتصوک یصاخشا كج هللدنا لاخدا هنسهتسدل یروژ هدایلانا هرزوا قاوا

 نوجا قلوا لخاد هنصهتسرل یروژ هدابلاتا هحنحوم نواق یحرا ۱۸۷ نارزح ۸

 یشاب شب یمرکی لقاال رار هلقاع ولو كالام هنسهبیسایس و هادم قوقحو قاوا هدنقیمبات نایلاتا

 بوسنم هتسیر نده تالو فوئصو قلوا شمهعا رواج یتشای شب شم ۲ماتو شالا ا
 : ردمزال یم

 .رانانولوو شلوا لخاد ههعیرشت وق ۍک قاثوعبمو قلنابعا هوا س |
 نوتفلازاد ابو او یماصعا لصر داو "تاسداو درناو ینهدافا -- ۲

 ۴ . یرروتقود
 . راریو و رالبکوو راماع کادر ۸ او

 ندەينفةسسۇمر ايو لندیدادعاایو یاطلس کریو یرلهسناسل ویرلتوذأم نوتفلا راد 3

 ندهیصوصخ ةسسژمرب کناه قالطالالع نوذأم ايو قدص. ندنفرط تموکحو ندنیملعلارادرپ
 . رثال ۱ هماتداپش ايو همولید

EGتاسسّوم ص وصح هب یلاع لیصح اسو كرل هتل وک اف ندا لیکشت اش نو:ةلاراد  

 . یرلسردم یرخف ایو لعفلاب كنەيمومع

 كنيلعملاراد ايو كنهبموم تاسسؤم صوصخ هیف ايو یدشر ای و یدادءا لیصح س ۰

 . یرلملعم یرخف ایو لعفلاب
 هبرکسع بتاکم یرحمو یر كنبتکم تایلمع رلسدتهم « كنسیمهداقا . هسیف عیانص بس ۷

 . یرلسردم یرخف ایو لعفلاب كناسسّومو یمهداقا
 را یصومخ نوذ ام هعلعل»یداوم نالرس رک هدراقر ی ۷۲ ۰۱۰۰-۸۸

EEAیران واعمو یرلریدم ابو ئاشا كنتاسوم نالیزتس وک هدرافر ۳ ۷: . 
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 رک تاذو ۰ ردیسمومع "یعدم كنهمکعوب "الوصا یتنموم عدم فانتسا هک
 نيع یتدمومم "یعدم اضف اضءیو كردیا قفرت هته یر ندنرلنواعم رکو سفتلاب

 .ردبا ل یهعامجا تهو بقع یهو قوقح كرء«ءایا مادختسا هدهفط و

 : هحناک مزال قعولوا رادتبا هبهسانج هک ام
 هدنسههجا وم كمممو لا ومع یعدم ردا داق عزا 0 هدن ولاص هک اع همک تاه

 SO زء را هدابلاتناو تردیم رکی هد ندنسهبروط هع رق كنماسا ی هدهتسیلا

 نکس هدالاتیاو رشب هدارنامل ا موم دل کو یع و عدم هل رک ندرلتو رولکح یرلمسا

 نوا نالاق یاب . ردراو یرلقح كمما در نزلوا تج اح هتاسرد بسر ی

۱ 
 مینا وا شع ولو هدقلاضعا 7 یو یرلاضعا هرادا سلجم تایالو - ٠۰

 نایلوایغاشآ ندقارف ك یسهوستاصیصخ ایو ندقارف كم یيا یسیونس شاعم - ۱

 . هبرکسعو هیکلم نیدعاقتمو نیرومأم
 . رلندیا رمشن را قلعتم همولع بعشر یناهیعایو یداو .ینف اک ۷۲

 < را اع « یرلسدنهم یضارا ء ررامعم < راتدنهم نوذام هدهنولاق تروص . ۳

 : رتواطس ۶ رایجازحا « یارو فقق
 «یرلاضعا سلح كلها یواح ینهنکس هدایز ندکب چواو یرلریدم هبحان نوتو س ۶

 . رلنالوا شلما زارحا یتفص حلصم ًانوناق - ۵

 ٩ یرلیابو و راسدنهم هب رحم تااعناو یرلاضعا یرلهطوا حیانصو تراجم تعارز ك <

6 EEE هب هد بعل هباح اس تحایسو رلزوغالقو رلناد ورق ی هنسا رحا را رفس نوژوا 

 یارجا هدهینوناق تروص « یرلزهم و بحاص یاقس  Eرللالدو رافارص .

 2 یرلس واو رب دم كانن رلنمجنا و تنه تعارز حالصا بس ۷

 شع ولو هدرل هبحات یواح قە «دایز كد یلا یک صد شعنباط هحتلود - ۸

 . ىراس دم داكا نیل و ,یراروتت کرد هقناب نالوا

 كن رلهرادا هبقا صو رل هقب دنس فلکم هلتراظن ه یلاهارادا رتاسو )ی رابتعا -- ۹

 یرلاضعا نویسموق

 نایلوا ی اصیصخ نود ندشارف زوسشب كد ايو شاعم نود ندقنارف كرم :ج وا یونس تس۰

 « یرلقودنص داصتقاو هیعانصو هراجمو هیرابتءاو مرج تاسسومایو یرارومام,یاوئو تایالو
 یهدندز هيص وصخ تاسسؤم ها شنیناط هحتل ود لصام او فرا به هب رح یرا هبنایم وقف ودنمش

 1 . زارومأم
 هدهبحاترت لیشوش كرب زود لقاال هلا هجو ینیدن ول وا باح هدهبعیرشت تاباخن ۱: 0

 هدیحاو رتاسو زو یکیاندراندا تءاقا هد هیجان لسوف كر یللالقالو زو جوا ندرلنالوا ین

 هلیئروص فیلاکت هیرغوطندیغوط هتلود ؛نیزخ هرزواقمالوا نود ندقنارفزوندرانالوا نک اس

 . ران رو وکریو
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 هل ات یسهروژ لاکا یسکیاو هرزوا كما كلهروژ للاب هضم نوا ندناذ ترد

 ندراهروژ 3ک اع یاتئا دیاش یسهفطو كنسهروز لاک | و رونولوا توعد ههمج

 ینیدنالهتسخ هربثدرب الثم هدنروهط ینامر هدنتحم بسر یاهک انو هداعلاقوف و

 . ردقلوا مق هنماقم كنوا ءرزوا قمالاق لح ءربخأت یەک احم هدریدقت

 یسروز زیلکنا هصاخاب و ردهدزرط رب عساو اهد یدر قح كمهم هددرتلکنا

 یممم یدصقم ندو . رونواوا تقد هدایز كب هنسلوا ندلجمینیدلوا نک اس كمهمم

 كمهتم كرك رانوب ارز . ردکمریدتبا مکح هلبتفرعم یرلوشموق ونوق یرلکدلیب یدنک
 . رونولوا دع فقاو هدایز ندسک یه هنتعسط و قالخا كردهاش كرکو

 .ودهنالداع هجرد كوصو یرضوط تیاغ "ةققح یاتو

 رانابعا تباحا هتوعد ترذعمالب هلیراتعا قلوا هعامجا هموع هفطور كالبروژ

 نالوا شادیاهبج و هنملعصخش نالف كرل هیهمکح تاذ یيانوا و. ردزاو !زج نوجما

E Îاو یا کوبا  E 
 كنتنه هنکحمو .راردبا نی «هدنروهح لالطاودو ردو هالا هنکج هسلیا یار تایید

 هبهک اع بقاصتم ینوب لارا لاغشا یقوم نالوا صوصخ هنرایدنک هدنفرط هقرا
 عایسا یدوهمش باوحتسا یرلههتم . ردنا هرادا یک اعیشر همکحم .رون ولوا رادتا

 لح هجهمکح واو تائداح ھا كجهدیا روهظ هدءهرصو و رلیا لاصحتسا لئالدو

 ی اعفادممهتهویت-امدم ةجتا یوم "یعدم یک ینیدلوب ماتخ تاقبقحت تیاهنو .رونولوا
 ۱ .ردیا دارا

 یسیر ندنرلجما . ردنا عامسا یاکاحو تاقضحم و نوتو یه یروز

 نوجما حضوتو لاک ا یرلتهج نتیروک صقانو ملظمایو نالق میم هسیا روروک موز
 یک یکیدلرو ماتخ هیهک احم تیاهن و رونولوپ هدنحاضتسا هلیسهطساو همکع سر
 0 ردنمرا و هففم بایسا هيا مرڪ ؟ رد رج ee 2 هه :عر ورا همکع سد

 تروص كنسهقرو لأوسوب . ردیا میدوت هقرو رب یوتع یرللاوس ماطرب یک

 نسب یاىعدمو تالاس كرلنوب .ردراو یمهلخادم قح كمهمو یو۶ "یعدم هدنس رت

 . لیبی .دتیا ملظن هلتفرعم همکح یسهقرو لأوس هسزاروک لوبق نایاش ندنفرط

 صخشندیا تباصا هعرق كليا هنمسا .رولکح هنسهطوا هک اع یروژ هنیرزواكنوب
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 دادتبا هیهرک اذمو . رلیا اقا ینسهفظو تسایر تاذر_ یرلکجهدیا با2۱ ندن رلجماایو

 كنبرلتعانق هراهروژ نوناق » :ردیاتئارق یلاملعتوش هدهسنارفیسر یرو لواندزما

 ینج هلوا مات هدهصوصخ تروص كتتیافکو تباع كلبلدربو . زما لأوس ییاسا
 هلرطاخ تصحو هلا نورد لمأت لاک ماکحا ییدلیا نیم هرانوا .زلا نیست یدعاوق
 نایمرد "ةعفادمو نالیدیا دارا هيلع مهمو یرلعا لاو شار اة وسا ىکا

 هدنرافاصنادج وینکیدتنالصاح ر اب هدنرزوایرلهک او لقع یدنک كلئالد اا

 رب لج هدنسهطقن رب نارا هزوک هدايز ها كتنواص هرک اذم ءرابعو تاد «,ردیلمارآ
 .رددنتسم هنحم رصصا كنوناق یتلعت زرط وش كنهحولو .ردقلعم هدنلاح هح واهلا طخ

 تاقیقح هل هدندزن ته . رونولوا رادتبا هیهرک اذم هرکص ندتارق كناملمتو

 هنب راتعانق ی هدهشلع هک احكنروژ هینوناق مسا صوب نوتوب .ردراو راهم شش قاروا

 هد للد سه هوو بولوا عوضوم نوا تش ییاقو كجه هلوا ساسا

 زام ولوا تمجام هنیر,چسه ندهبقیقح قاروا هدهرک اذم یاشنا نوجا كلوب .ردلکد

 داریاو درس قرهلوا یهاحوویلع « كنهدقانهرب لقلوشراق «كن هک اعر یهافش قحناو

 لصاح هدنرنادجو یدنک كراعفد نایولوا ناممرد یراق هبهاداو و فی هلدا نالیدبا

 یروژ ردق هتماتخ كيدرک اتم رد راکفازاهطا هترزوا تعاقو دات یبدتا

 هنن ولاص هک راده نمک رب چه ندحراخو ضهدیا طالتخا هلح راخ یر چیه ندنتنه

 همنامطباضرب ًانوناق نوجا نیمأت یطالتخا مدعو درجنو همکح یر . زامهلوا لخاد

 .دنرزوا یراکفا كنیروژ . ردرومأم هیاغا هلتقد لاک یهنیظوویو . ردزاح ینسهفظو
 تارک اذم.ردشما نمت الترم لاک ی وب نوناق نوجا یسالوا للاخ رثأتر ندج راځ

 . زاماقح هجراخ ندنولاص تانه نوا هسردبا یداع ردقهب

 ندتنهكلشک ییا نوا .رولیریو هلبا ادا تبرک | ناثلث رارارق یهدنقحتمرح

 ینیدل و ماتخ ء ؟ اذم .ردکعدشماررقآ تمرح هسیا رونولو هدست ته رحم یازکش

 هت وشزاق یمافرو اوس ییدریو, هوا تاک ساری ی یا 5

 نزسقلوا یواح یهجوم باسا انوکرویالبمفتر چیه ندنفرطیسی رد یروژ رایآو
 هنسوشراق یلأوس ؟ ردیعرج مهم » یی .رولیزاپ هدننروص « رخ » یو « توا » زکلاپ
 لصاح ارا تیرنک | ناثلث هتمرح . رولبند « توا » هبا شلوا لصاح یأر تیمرحم
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 ,یرارف تمرحم . رولیزاب هيد « رخ » هسا شاوا لصاح یار تئار دوخایو شمالوا
 سکللابوزالاق تجاح هکمریو باوجهرلآوس رکید قترا درد ینیدلوا نها لصح
 از۱ توکا "رکلاپ هد رنو رول هرللاوس یکید هنيا شما لصحم یرارف تممرح

 یراباوج « ريخ » ايو « توا» ید هرانوب و هو ندا وا .ردبا تاق

 .رونولوب هدداقنا لاح هکحم ته .راقح هننولاص همکح ینه یروژ تیاہنو .رولیزاپ

 یوماتو هلاللاوذ هللا [رهجو العا هدهماع ههجاوم هدننولاص همکح یاسر یروژ

 یرلباوجکهدنساذح كنوا ها رالآوسو ریدر دوش یر كنروژ كردا نيم هتنادجوو

 . رولو مانخ یسهفظو كنیروژ لکن و . ردنا تئارق ارهج

 نالعایش ارب ثلممم همکح هسا شمرو یاوج « رخ » كار تمور یروز

 كنوب قترا هکرونولوا داشک هک اعرب ندنکی هسيا شمریو یناوج توا سکملاب . ردیا

 تشه زکلاب نوجا ینیداوا قلعتم «هینوناقلئاسم فرصو. ردقوم یسهقالع هليا یروژ
 .. زد هک ا نادنرظن هطقن ازجخ ور موس : رد انایرج هجهمکح

 تقدرظن بلج اهد ههمهم هطف رب ادارطتساریار هلقمالوا قلعت هزمشحم هدارو
 زتاح هدنهل مرح كنهمکح یشراق هنار تمرحم كنیروژ هدوا هکردبا اضتفا كّما
 "هلن -هیمی ی.هیضق كا مک هنیاعافو هلعف اساسا .ردسهداملاقوف تحالصرب ینیدلوا

 ردلکدر وصتم یضرءت و هل ادم كيور, چسه اک وب بولوا تدحالص رب انا هب یروژ هلعف

 لباق ربغو نالوا قلطمو یطق كب هدریدقت کیدا لصح فر تار 5 ودق ولش

 نایرج هلسانعم نونو كتلادع هلم قوقح هظفاحم كرلموصعم هدعاقو نانولو ضررعت

 رودفم ندنسهحش قرهلق ضورعم هبیلدعیاطخ رب كهانکیرب ندرشپ دارفا « یس

 5 ندک دلسد ردلکد مرح er . ردشءایغوا هیالیدعت ضعب هلدصف یسالوا أتمو

 هدیولیند ردمرح منم طقف . ردهدروبحم كما نالعا ییرارق تئارب هدلاحیه همکح
 هیاطخ هدلئالد ریدقت كنیروژو شا لصح یتانق ینیدلوا مرح كمهتم هنيه همکع

 رول هرو رارف هنعیدوت هبیروژرب یی كشيا ۳ هسیا رولوا شملشالک | یيدشود

 هرونلف اعا یناجما كلا هيا رولیر و یار هب هحنتته یروژ وب نالیدبا کت ندیکیو

 كنيرلعراش هندمت. و هلضاف للم ت.حالص ون یی ابا شخ هب همک تشنههدنهل مرج كنوناق

 یتا هليا ةاعاص هبت هن یقوقح كلرشب درفو كنبرلک درت وک ماتهالوبوب هن هتلادعصا

 . ردراصتبا نایاش هدایز كب هلراتعا قلوا ییلد زراب كا كن رلکدتسا
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 عفر هلماع یعاشا ندشاب ماکحا وب نوتوب هدنسابتفا نيح كيهسازح تاکاح لوضصا

 كن وناق یالوط ندندیدل وا شههم هاب دنا هماقا ید یر 42 شل هر و شه ولوا یطو

 هکر دشلک هلوصح جاان عجاف ردقوا ملا ردقوا ندزویویو شلدیا لالخا یحور نوتوب

 یمانعمو حودو مورح ندتلادع داوف هجا یحهدیا س كەك ا لوصار تکل

 .ردشلاقمولظمو رودنمندنقبطت هنالهاح و شیلک اپ كراءدعاق شوشم ماطر, نایملشالک |

 هدنلادع این الوط ندهب كنسسأتیروژ لوا ند ضر دتا لامتساهبارو ی زمثح طقف

 .ردیا اضتفاكعا ید دا هدنروصر یماع یغیدل وا یعطق ساسار

x 
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 نکدو, هدهبانج تلادع یروژ کرل وا هحنلشیرک هود هدنروص ر یملع
 قو بکر وز القاو مزد راو هعطق تاضا هدنلیام هسس اتو تعتس ناو و کلکا
 ندن لناصقو فعض <« ندنرلاالم هتحص و تفر كراتوو ندنفیدلوا یعهقالع هلا

 ندنفرط یراانش قوقح نالا قوح لا تادبقنت وو . ردهدقاعولوا دقنت هللا ثحم

 ید دارنا لا تیاهن هدلاح ینیدلوا شمارغوا هبهضراعم هداینالا قوج او شلدیا داريا
 یتشافو ناححر هلروک دم سیسأتران دیاهضراعم و شا نشا یزید رضع عید چ وا ناه

 دقنتییروژ هرص هرا هلتسانم لئاسم ضعب هلنوک وناذهعم ردراشلوا روج هلویت

 نالکمرتسوک ی طتاسوو ناعما یسهماقا سان لمکم اهدز بلد اهد هننو کیو لا

 . راردهدکٌما رع راهظا

 مکح هنملع منم « یرلک ارتشا هیهنازج تلادع كراشادنطو ؟ردهن یروژ هققحلاف

 لومش كاندا ندا روهط هدنرلتکلعیلاها هکنوح .ردسردوت هند للافا كتقح كاا

 رر کا اردا یا اعد ندر يفداحاو تهام اک نداد لو
 ندیا رودس ندنفرط زانو . رادذطاص یا اهد ندراکا- کا کک 5
 . ردشادع كتکلام "یلاها تاذلاب یثراق هتکلم درف راهکح

 طاقت یروژکنوح .ردقوب هدموزا اکو طقف .رلردلکد رادهرم ندقوتح لع اهتاو

 كمرج زکلای ییحالص . ردگ اح هنمسقرب كناوعد زکلاب . نمریو مکح ههقوقح
 ءرلهللمندبا قلعت هنوناقو قوقح . ردرصحنم کمرو یآرهتمرحم كلعافو هسدوحو

 هدرلنوا .ردراوجاتحا هلصح رب یلاص هده هقوتح ۴ هن هدیروژ نوجا كنو . زامشیراق
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 قیرف نداطخ یتهقح ؛ اکذد ر طسوتمو هداعلا ىلع كحهدیا كلاردا یلت الد ره

 لبصح رب هداعلالع ردق كج هديا دعاسم هرکف لاما « فوقور, طسوتم كج هلیا

 قالخا سحر, دعاس هردو زىم ییاقوو لاوحا كج هدیا نایرج هدنکوا یرازوک و

 . ردا کر

 تاعالطتسا انوکرب نوجا تةق فمك ی .ردق و هینوناق و هیرظن تاقفدت هدارو

 هاو دوو وا لح,ندنفرط ام اج هوقو لاھ ارز ردن وا ید تاصحعو

 كرنا « روایی ندنفرط رلک اح هني تاقیقحتو تاصخفت قجهلوا عقاو نوجا تقیتح
 یشیاوشمدا نالف ًارظن همیاقو وش ءهلاوحا وش ندیا نایرج هدنکوا یرازو" یبهنظو

 ییاقو نون + هک ام ندا نایرج هد راروطح .ردکعا نام یوردمشماعای ردسمشع اپ

 حاضیاو صخلت یلئاسم نوتو تاعفادمو .تاعدم « تاعفاسو تاشفانمو ردیا ر ونت

 كناوعد هدنکوا یرازوک كلراتوا .رورو هدنرزواقی رط ررونم ندفرطیهیروژ .رابا

 . ردشماملقار یثر, چیه مہمو یااق ؛ردشملیجا یسهحفصیه « شعالقوب فرط ره

 نار هلبو و . ردکُعا نایب ینجماتن كتهنلع تاقنشح وب ىش نهشود هتسهدهع كرانوا

 نادح و رب قفارتم هلا وکروک رب هداملالغ . ردا تیافک 6 ذرت دالا لع نوا

 . ردیفاک غابام اغلب هیاقا یهفظو وب

 كنهللدع ةوق . ردبا مازلتسا یعاحسناو دارطا دک احم تاررقم هینوناق لئاسم
 ییعایو لئام «نیرکیدکی كدعاوق ضعب . ردهدندارطا كنهلماسعم یرابتعاو ذوقت

 هطیرمش كداتعا كج هلیرمتسوک هرانوا یا هللروص ر ىع هناتداح نالوا ندعوت

 رب هدرهمکح قبطت ًادرطم كنوناق ههلناع لئاسایو هلئاسمیبع . ردیسهلصا

 زا اد تب دا رطا لا او راودفکم هنا واح نودترلهماح واروفا یمسات داپجا
 رج ندلوا یرالوب یراکجهدیا بیقعت هرلنوا اریز .ردینانمأت زراب لا كنغلف طیب

 كك اح نایاعوط دبقم هلدعاوق عونوب ینسیدنک .زّما هدعاسم کما فارحا ندنوا و
 هلع ءانب .ردکعد شی راط هارلوطوا فلت یرلاوعد یهدلکش ینیعو ردیفک یمکح

 هسقعت امام یداستعاوت راک اح و ؛ ردیا لیکشت یفاصوا كنک وب كلا كماکح داتعاو

 « هبهبعرج لاعفا دابتعا 1 »نالوا رادتمف تاغ ندنرظن ٌهطقف قوقح طقف .راردروبح
 .رولوا كلممو رضم یتحو دیفمربغ هح ربا قلعت هانداحو تاعفاو
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 هلدامجا اریز . ردمزال كلدیا مکحو لح هداکش ینبع راهبضق ندیا قامت هقوقح

 قرهلق نکم ربع یآریسشت یک و ؛رر و یوقو دوف تدوناق کوا یشولوا درطمو تبا

 لاعفا . ردلکد هلیوب هلعف لئاسم نکل .ردیا لیکشت لع رب زاملصراص هرامکح نوتوب
 ر چیه یخد هسلوعوفو هدنگاف ورطو لاوحاینمع یتحو هسا وازناح یتعدط ینعهدیدع

 « یتس كلعاف كرکو هلبراتعا یمهدامرصانع كلرک .زامهلواینبع ك یدکی ًاماع هدتفو

 یرلنوب . رولوا یلقرف ندنرکیدکی هلیدابتعا یمامو دصق « یقومو لاح «یمهیرت
 مھ هکر درا ۲ ماطرب كلاعفا رنو . ردتنامو دحیف تاحرد ندیا قیرف ندنررب

 نوتوب رشعهدیا هطاحا یرانو تعجتلادع .ربلک مزالیماعولوا قیرفو طض كنور

 هلع ءانیو تققح . ردیا باغ یراستعاو مان قاوا تلادع هسنهلوا هل رلکل هجا

 .ردهدنزیع و قرف كنان او نوتوب تلادع

 یراتحالص هءریدقت یهلمف لئاسموب كراك اج نالوا لاص کما مکح هقوقح
 دامعاو نما ثعاب هنیرایدنکو ندیا لیکشت ی وقو ذوفن كرلنوب ءداروا ارز .ردیلههش

 یوم ینرامکح راذوب .دولوا فعض بجوم نوجا یرایدنک هداروب فاصوا نالوا
 هدنانداحو لاسعفا نوجا یرلفدلوا نیتهبلا کما سعأت هرزوا دامجارب ررقمو
 ءزءو قبرف یرلنو سکعلابو لارغا ماها هزیعو قرف یا نالجا هدرب هدرب

 نوجما یرابدنک هلیتروص قلوا بجوم قارحآ ندنراداهجا سسوموررقم قمهیقلاق
 لق هلاح یعومع یرازارق هلع ءانب . رارونولو هدنناهذ ینجهلوا همشو نظ ثعاب

 لات دفاع فردا ندرلتوا كردا شات رهدءاقو كالا لسمشت هب هلام ناف كرديا

 لکد هل رلتهام ید یرانوب « كما فننصت هللرامتعا یراجراخ لکش یانداحو

 « قلا هتفدرظن یلعاف هدایز ندنصخش كمرح «قعوط عبات هبیلترب هلیرابتعا یرلعون

 هلرلنوب ندنسملع داتعا كا لسمشت هلاءفا هلطاب بیرق اک او لئام کا یمکحییع

 بود نکع ید رحم

 كذلنوفلوط كملنققب یهدناک ا ندیا نایرج یلاوتلا ىلع لاحو اذهعم

 ررر هديك ینهبصوصخ ةقراف تامالع کهدمرح هدنرظن كرلنوا قلتوغلوطو ردسهحش رپ

 . ررتسوک هدنتلا لکشرب یوم یرامهم نوتوو

 داتعا « لا نوجا یک روا . راردلکد هدعف وهو لاح ینع رایروژ
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 اک هدیاو یرکج درو رک یرهلوا خوشم هليا دامجا رب هلبا رب یلدا

 ندداهجار شمشلکوک . ردقوب یراسسوم داهجار « یرامدقتمیآررب قج هلبق دیقم
 وب ندا نار هدنراروضح رانوا ر هبرطاخ یسشامو فوخ تملا فارحا
 رب هلمیاقو ناولوا داخ ساسا همکح نالف هدنرکف كرانوا كعناقو و . راروروک

 ندهملع دعاوق ندهخ-ار واکفا هاب نوسلوا هسرولوا یلاع ردق هل .ردقو یت-انم

 یراکچ هدنا مهف و « رارذیا تعج ارم هنراهک احو لقع زکلای قرهلوا رحو ءدازآ

 . رثزارا 2 اد و کلا مد

 ءرظن ذوفن رب قع « هلیصحت رب ىلع ؛ققدت بحاص « فتاو هقوتح لعهد کلب راک ح
 هدرلیروژ زسهمش هلاع فاصواوب .راردکلام هنامولعهرب نرد هدنقح صاخشاو اشا

 نایانوا اتع هبصحتوب هل هملعوب هن هدار وب ؟راوسأبه .رولیب هلوا دوجومریغایو صقان

 بولطم هدندیروژ .ردیلهمش یرلالوا طاص اکوا كلراک اح هکردراو یسهلئدنم رردقنرب

 نوجا ردقت یلعف .ردلصحم - هداعلاللع «فوقور طسوتم « اکدرب هداعلایلع یش نالوا

 هدجرد كکوب لیصحم یداعو «كاردا طسوتمو . ردح ص هفو ع اکد هداعلا یلعو

 هدارفا کهدسنجما عون ویو هکمروک یعون زککلای كماکح . ردقناف هفوقوو هیهسطاحارب

 هلدعاوف كسراکفا نالوا ملا کا نع ضا ا ندنافک و نوئش نالوا صاخ

 . ردقو هدو یس کلام یعلوا ع وشم

 كعنارپ نالسای نوک ره, ؟ رولنب هدما راکنا مک ک I یهدنرزوا راکفا كلداستعا

 هدهیرشب تعیط ؟ یعرولبب هلوا راکنا لباق کیدریدنوس یتمواقمو ترارح یهدحور
 .ربلک قلجماصوا قلننقتبب رب هدشایغوا هش ینبع ناسنا نوک یھ هکردتلاحر تیوب,
 شاوب شاوب . ربتهلروک یریصبو ظقبت كنادجو لاسفا ندیا اونو ررکت عطقنیال

 ندیا راکنا یتهادب «یرایدموف قاهانکس «یرلاعدا تسموصعمندنالاب هلتروص رب نوکیه
 نزرمفالرا هدنقرف 2 اک هر هر د یللعاف زممسح زما بج « رامرج

 قرهلوا طاع هلیساوه تیمرحو قلزسقالخا رب یرامهم نوتوب ناک هنیراروضح
 تبمرح ٌةنیرق رب لوا ندزيا عورش هک اح احد هدنرانهز هدنقح رلنواو ؛رارودوک
 هل ران واهج هی وب .رارریک قرهلوا ع وشم هبارکفوت هیهک اع .ردیک ر ديا مس و لیصحت

 هج هليو . ریشهلروک تربصیو كاردارون كجءدبا زىب یان یهدنراقالخا « یهدن رالعف
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 یماعداتیعوصعم نالوا حس و فاصالاورینالشابهشیا هنس هج ردنا تعانق ةيادباه د هتم رج

 زارحا یوق «داماررب هدنررظن راش "زستسها كلا سکعلاب.زاقارب رثارب هدنرانادج و

 . راردا

 سح هدراک اح یداستعا كما مکح هرانواو قلوا لوفشم هلرامرح ًایدایم

 ءردبا هلازا یتحصو تقر ؛ررردشالبناق یادجو ؟ ردیا فعض راحود یخد ییناسنا

 هوم باسا ناولو ییسطیماوا فف و وفع رادم نوجا مرحو نالوا قئاس هءرج

 هب یاسنا باق نوجا كمعا مکح هکوبلاح .نعهدیا ذوفهادجو شمشلروک و ترسوا

 رب . ردلعا یرح ی اصارتحاو فعض كلءاف « یلمالقو ی رلکلنیرد كلوا «ییعا ذوفت

 هک ردقالخالعف ر وب .ردلکد یدام لعفر قحهللوا هیزاوم هلیحماتن و رانا زکلاپ تیانج

 عو کالعاف . ردباعا تصمت یربسو مارا یفاشکنا باسا یاو تاما

 ا هرل هشام هراددر 3 قماعاب هلباقعاب < هيا رنا اق ىح اباي هس ەادجو

 A طوقس كتم واقمو تیامو هتمواقم ید و یراق ها صارتحا قوس

 نایریو هسزلدیا فطع تقدر چیه هنسهبونعمو هیدام باسا كزاسکتاو طوقمو و

 ؟ رولوا یممکح مکح

 یرصانع ندیا داسفا یتعج رانوا . رانمهدیا ةعطو ؛ رازغا تقد اکو راک اح

 هرانالوا شا لالخا ینوناق .رارونولوب هدنباهذ كما هفصت یتعمج هلقمقبط هرلسح

 .راردبا دع شعب افیا یراهفظو هلتروص كم رو ازج

 برق كنيرصانع داسفو شروش «شلدیا باعا ندنفونص نوتوب كتيعج یروژ
 یراکجهدیاو یرلکدتیا ثاربا هتعج كرصانعوب نوجما یرلتدلوا شعولوب هدنراوجو
 ندقبطتدارطا «ندهبملع دعاوف نوتوب رانوا .راردبا كاردا ینا اهد ی احرد ترضم

 قادحو لا یش نادعو هدارو .راردیاردق هلرانادجو یدک لایا ی
 تکرح هليا دابتعای.هنظو كا مکح نوجما رلنوا .زالواسوسح قرفرب هدنسارآ ماکح
 یک یباق كرلک اح یرلبلق . زالوا عقاو هدنلاح هنک ام رب زسناجو زسسح هدنتروص

 رانوا.زاب واوب ی.وقروت قلواشا بثاغ ینتیساسح هسزالوا چیهایو كما توسق بسک
 ا بیقعت ی اليم كنيراهمیمص تعانق هلتساسح نوتوب كنيراحورو هدهعبط تروص
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 : هک یدراربد یرا-انش قوقح نالا نانولم هدناضارتعا قوج كا هبیروژ هلتقو

 .ردیسا هکلهت لا كني رامکح رمشپ همیمص تعاقب ییدتیاذاختاساسا هنیرارارق كن روژ

 دنتسم كنيرامکحو هلقعوط عبات هراروتسد هراهدعاق ضعإ یرانارو) رکف ناهرامل

 رح ندهینوناق لئالد نونو ارابروژ نکیا فلكم هلکمرتسوک یهجوم بایسا ینیدلوا
 کو «.ردشرب بی كي یرالدیا درج ندهمقوتح د-عاوق هاحابو یرللوا ءدازآو ا

 : یدرویدا نال ةرادا هدلو وس هسا ران رو باوج

 هتققح هدهیازج داوم . ردللد نالیدیا طابتتسا ندهبمیمص تعانق یونعم لللد»

 ندنراظنهطقن هقوقح لئادم ینوناق لبلد .ردو لباد «اکی ندیا لاصیا هلتنما ءدایز هكا

 ی . ردلفرف قوخ كب ندنرکید یهامو تءببط تالئاسو هکنوج ردمداف نجوم

 لالضا اغاد وردیاریونت هللا رور لتغمو حضاوربع ادع یواق لاد هدهازج لئاسم ۱

 *یرحم ؟ ردە هب غ ندنلاکشاو م۔ا نوو ڭا اع لو-صا رول هد ا لامعاو

 كلعف وا ؟ ردە یسهطعساو هن اکب ثنهعا نقب ینتقفح كالعفرب هدلاحوا ؟ ید تقشح

 - هلوا ه هقشاب ندنش و تعا نالرا لصاح ءدننادجو یدنک كلانا هنمدعو دوجو

 ناسنا هدلاحوا ؛؟ردیمراو یلارب یسهطداور هقغاب ندعاسنا سه هی ثكتلادء ؟ رولي

 د ندا ییلت و ییدهتتسلا یباقوو تائداح ؟رولوا لصاو لص هتلادع كرادا

 ینش و هدلاحوش . رولوا هللا هل هسلکد هلا یادحو ندا ریدقو قفدت یواو هلساکذ"

 یتمشو ناعم ات وناق هسق و . ردیلمارا هدنسهادج و تعانقو هدنسممص سح نو

 aê یروژ یدعا .لکد هللا هبملع کج ها ی NES OEE هلع د رای لاالد ردقم هم وا

 مه هدایز كا هلمهتسس نالوا صاخ هنتهانش كناءهفام « هیراروتسد هنازج قوقح

 . ردبسأت رب روم لا درعا تققح راهظاو كنهآ

 كناداتعاولردیه ؛نالدبا شیوشآ هلناصارتحا انوکرب « نایالوا رادهشاشهلتعفنم انوکرب

 نالیدا هدافا هج هداس قرهلوا یلاعندهدردنا و فوخ ولردیمو نرصم ندندزاب را

 DES یعر ول وا تة تح .دافارب كوو اهد ندتعاه "

 یسیدنک یاوج وب وب لاو ؛یدّسا دات هدهعطق تروص ینتباصا كياوجو خراب

 سدسأت هداننال | فیروز ندهمع قوح یر اتش قوقح نادآ ارز .یدل وا شم رو 3

 . ردهدکما لنکشتیشاطلع كنسهسازج تلادع نان انوکو .یدلاق هدنرارطضا كم

 هفیح 6 ج ها زج لوصا له نهتسوف ۱(



 ۷۷۳ ۶ یروژ

 هوق رک . ردسانمو ساتسا كنهندم تیرحو كنيموحم ماظتنا هّنازج تلادع
 یسالوا نیتمو یوق كتلادع نوجا یتهفمو قح تسظوفحم كدأرفا ك رکو كن هعامجا

 هننایرج كلادع هسکر, چیه ۰ ردمزال یمالوا ریذپان لزازت ءنوصم ندریثأت واردره

 ندنکج هلس هاب دمالالخا كنوب یتحویسءهمهدیا ضرر عت هنفلف را و هنلالقتسا كرانالوارومأم
 اد نولوا هسر ولوا كنک وب ردق ها کوب لاح . ردمزال یسمهمهشود ید هب همش

 ذوفن كتموکح تردق . رازامهلوا مماح یطئارشوب رلهمکح نالوا لکشتم نذراک اح
 كتردقوا .راشعهروک ۍسهفطاو ربسرب هدللوب یتهفنموقح هطفاع كدارفایئراق هنیرئأتو

 ترذق « رازامالوا ماگدانتشارب نکا هدهجزد نا نوجا دازفایئراق ر رکا تشا
 لوق نسحرهظمهلتموم كنبرامکح راک اعوب .نالوارقتفم هتردقواو بوصنم هلتموکح

 ادر الب یاو تداعس كدارفاو یسلاق ضرءثلا نوصي كدارفا تیرحو یسملی هوا
 .رازمهدیا لصاح دامعار, هدهجردفاک نوجا یسملیب هديا عیدوت هنیرابدنک

 تردقوا ارز شه هدیا لیکشت هعطخ تانمأترب تقورب چسهین د یرلکلل زهنیال كران وب

 نکا لالخا قم دتعاقوبو « رددعاسسم یخد هلالخا ینتسهدعاق كللزتسال اضع

 هظفاحع ی راکفا لالقسا راک ات هنطلاس و قعردنولو و ذوق تحت یاد

 هعقومر له لباق طقف ك اک و اهد كک اح رناروطیئراق هذوفنو رثأت واردرهو ندیا
 هنب رانو صوسصخاب .زامهلوا عنام هسمک هنرومد هرندرب ندعقومواو هندلریتک
 یراملسهدیا قرتو ضنف هدنرلکلسم نوجنا یراقدلوا رارومأم طوبیم هتموکح تردق
 لالقتسا هسا رادةتفا ههجوو و ردهتسلاو هنیرلالرا یهجو رهظم كتموکح تردقوا

 نالوا طو نما هتموکع هلع هاب .راباب یرثأت ءوس- كوو كا هدنرزوا یرافرطم و
 یاهو تیالتصر لاري ال هه ق وقح هبا كدارفا هدسا رج تااع

 . زامهلوا زن اح

 راتو . ردقو طا راو الع او ر هتهوکح تردف تتروز کک
 نردد دوق تتموکح ھم انوا - ردرامدا تس رکو رح لو

 رانو ۰ رک تادا كجا دیا هدافتسا ندنهج وو نالبم تنلاخر تھوک ه دا
 مکح هنغیدملوا بولوا یهانکو مرجرب ةققح كنیر, نالیدیا دع یلتحابق ندنراشادنطو
 نالیلد مه شعالپوط ندوشموق ونوفرلنوب .ردرلشادنطو نالیدیا توعد نوجا كتا
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 نانولدا دانساهنیر ندنراهناعدا رفا هک دیسلح هلئاعرب انداعربلسب یتکلوتوت لیکل وبا كصخش
 یوبو .راردیا مکحو قیقدت یننیدلوا بولوا دعتسم هفعایو ینفیدعای بوبای  هقیقح یلعف

 لمارب چیه « هبانتجاو فوخرب چه « هری اتو ذوفن رب چیه نکردیا مکحو قیقدت

 ؟راردیا تعجا رص هتیرلههمیص تعانقززکلای هنیرلنادجو زکلای نیزسقالوا عبات هدصقمو

 قرهل وا عبا هلدعو قح یادص ندا رودص ندنرانادحو نا کو ندنرحورو

 یذوفت اوبو كئردفوا ء ردلطاعو زجاع هدارو تموکح تردق . رارر و ی رایار

 هردقحو لدع ماهلا زکلا ندا ذوه و مکح یارحا هدارو نھ رک هته رج هرتادو

 نوتوب تاادع هداروب .ردربذتس ال یریثأت هسرزوا دارفا تیرح كقحو لدع ماهلاوو

 ؟ ردجاتحم هنر هب هدالص كتلادع تح تانح .ردا نایرح هلذناتم نولو هلشالص

 كنهنانج تاادعو .ردنتولوالافغاو لالضا لباقا هدیمهلم هدنافرب رکید كنیروژ

 رب ییدتا دلوت كرارصع یسعا نایرج قرهلوا هدازآ ندننادسق روناق للد ولرد یه

 هریدقت كيهلعف لئاسم یایرج تمالس كتلادعو ندنفیدلوا یه. یملع لماکت

 ربع هنس هقا ص كزبع همکحم هسلا رده .ردماسم نوکوب ینج هل وا لباق هلبلدیا دارت

 قعلوادعیغتالو ییطق رارارفنالوا قلعتم هیهلعف لئامو نوجا یتادلوا لقتسم و عبا

 ییداوا لکشتم ندرنمک هسيا ته رب نالوا اص« نا رارارق ییطقهبوب .رباک مزال

 شەمە و هد كي ًافالخا E مز صوصخ اب هحم ولوا مولعه هدر وصر یلماود

 ۱۳۲ و روا درام یه ماه یاس JS i a نال وا

 یروژ كج هديا لکشت نوجما یوعدر, اړ ز .نههلک هاب هرطاخ هشیدناو نوجا یتایه
 هعرف هتاراهسا یو اعم تیا تناوعدوا قخا .زامهلوا"مولعم هوا

 عاطقا لب « هلصافالب هک اع ك رو ولوا توعد هە ا نوکواو ردا نیحآ اسد

 ..رونولوا ماود ههرک اذم هلصافالبو رولپرک هتسهطوا ءرک ادم ناه . ردا ماود ايدام

 هاب | همك زامهلو تفو رکمشوروک ل را هک AE یروز

 لافغاو لالخا ولردیه تاد كج هایریو ندا قرط رانو هلع ءا .شعددیا طالتخا
 . ههدیا ددرت هسمک هدنسلوا یارو قرهلوا هدازا ندنسهشیدنا

 تانوناق هجرلهمکحنوجا ینیداوا مبا هنسهقام كز ةمكح هيا هینوناق لاسم

 كننروژ لع ءاس .زامهلوا هشیدنا ثعاب .دنرظن هسمک رب چیه یسلدیا قیطآ شاک ای



 ۷۵ یروز

 هلبنروص كم هلازا ید یرلهمش كج هلسبهلوا دراو یشراق هنهاکح كتکلعر .یدوجو

 یشراق هنماکح تکلع هد مهنيمأت یایرج تمالس هدنقوف راهجملوشود نوتوب كنلادع مه
 ۱ . رولوا شعا نیمطت ین«ماع راکفا

 ی
* ۸ 

 نک هلوصح هجناقطت هدزمتکلع هلسلدبا یط ندهنازج لوصا كنلصف یروژ

 : ردا اضتفا كا قیقد ندرظن هطق چوا ینلوب هحیندک هبهمخو څان

 . ییلت تروص نالوا مااو تاقسطتلا دنع دا کج ۱

 .هرمأت ییتتا لصاح مدنرزوآ قالخاو راکفا تنلاغا ۷

 . رظلو رکف نالوا لصاح هج زعم همکحمو هحهلدع ٌهرادا ۳

 كیاوذد فقاو 4۶ وقح و لوصا هدن رش) نيج كروك ذم نوناق ندرظن هطقت یحر

 هدصا لوا ینغیدنولوب هدکعا ما ود ف ااا عم كیردن و مولاو ییدلوا رد كب

 یادم بالقنا رب هدنکلع هلرشت كننوناق هّنازج لوصا .ردیا مقا كعیا فارتعا

 هران ال وا دوم ام هة یاوناق ینسانعمو حدد كيا ةناوب ندنغيدلوا كعد شارتک هدوجو

 هلا هيمو تامیلعت رب ینهیاغو حور یهدهیازجلوصا ندیشیه نوجا كم ماهفا ,قح

 ياف نالوا جدنم هدنوا رلندیا رش نوناق هکوبلاح .یدردبآ اضتفا كعا حاضیاو حرش

 هک یدل اق . رایدبا لکد فقاو هقوقحو لوا هدهبنم كجهدبا كراداو قرف یالع
 هلمسل ر_دلاق ندهروا كاالصف یروز ه اغ یمیدل وا هج وتم كلم-اصودعاوف نونو كي ءاق

 رھ ةع ها . یدا شع واوا لالخا ندنساسا یحور نونو كيوناق ءشادبا بیا اما

 قرهلوا مور ندحو ضو كجهديا نبعت یرافده « ینراتکر ح طخ ؛ ندربهر ولرد

 بالقارب . رایدمالک |ینر ییندو ماکح نالا هس رللا كما نوجا قطت یروک ذمنوناق

 یتهامو تمق كرالل د . رایدههسدیا ید رکفر راد هنغیدلو دوجو و یعامحا

 ی, یراق دالک | دراز و هداروا ,رایدمروک موزا هل هفم رو ی رارظنو رکف هدهح

۳ 

 یسهعفادم قح تموم و یالکشت ال. ومت یعدم هللکشتزرط رب ی لک اع هسادیاراو

 هلوب وب هدندرانوب .یدیا یسلریدنولوب عفادم لکو رب هدندزا ممهو یتتلع كنیفادم

 هدنیبطت "یدابم هکنوج .رلیدتیا یتلت هلبا فاقختسا عونرب یتح .رلیدتا لالدتسا یشرب
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 قرلواقفاوم هنیدصقمو حور كلوناقیی رب چیه ندناسسأتوب ید موللا یک ینیداوا

 كسروژ یدوجو ببس كنتا اکو هعفاده هله RET هفطو یارجا یح

 ینیدلواروصتم هدنافرب ندروکذم سسأت هغدلوا دوجوم یروژ بولوا مئاق هلیدوجو
 ید وما هدافا یشرب هقشب ندروناه راق رب یساعا كنوب نکیا یه دب

 باغ یملاس یار ندنوک كلبا اهد نوناق نالیالشاب هنقسطت هلتدنهذ وب هتشيا

 داریاو لفاغندنتروعو زرط كلئالد لاصحتسا « رب ندننوفو تمق كراللاد .یدتا

 عوبشم هلسح و رکف تداهش باصت قجاو زجاع ندققدت و دقت كنەلدا نالبدیا
 نیزمئالو نادم هتموصعم تابا راموصعم هجرلکس هڪ هدنکوا ماکح نالوا

 . رلیدن ووب هدنناتخدب قلوا موکحت ارومقمو امولظم

 كراك اح ضعب . یدیا نظ ءوس نالوا لصاح هدنهلع ماکح یسانف كا كرانوب هله
 هددور نط نح هدنہلع ماکح هلدع تراظن قرهلوا یسهحش لاثه ءوس ییدرو

 قفوا نالوا عقاو ءرص هراو ندشنارتفو داوم ضعب كنهعازج لوصا ؟یدمهدیا

 کا لالدتساا یک هنادسو تعاق ندناسود ى وعدا کم هللا تای رشت كفن

 لئالدو تاداهش | هاظ هدنملع مهم هل رهشز رک هلن الد دقسوریدق راک اح ضعب هت الشاب

 كنهبنوناق لئالد هلدسء ۀرادا هعفدوت . رایدریو یمکح تئارپ ًامغر هنساشوا دوجوم

 هلامعتسا ءوس یهفظوو هوشر ذخا هدوو لک و یرارف تار ًاغر هسدوجو

 اع تح راک اح .یدالشاب هتاسقعت هدنلع ادا و ندنکیدسا تالد

 یخ قراقا هل aaa e ییفک
 هلالد لباق یساملقس هللا دقت ر یوزجو زستسها لا قفوا كلا هلیدصق كمهعا دیلوت

 .رایدالشاب کمر و یرارارق تمرح ادانتسا

 .یدلوئوق هنادم یسهیرظن یتمورح ندلئالد ریدقت كنماکح تاسقضحت قلهرا رب
 طقف .زدناکمالا مدع كما كرادا ینغیدلا نادم لصتو ینفیداراقح ندرت كنەب رظنوب

 ندنزوب هیرظنوب کردشلک هلوصح لاحرب عجافو ملا ردقوا هلیرابتعا فاریئأتو مات
 یمهفیظو كنماکح تاققح .ردقو یاسحودح كراناعاخ نالقییو راموصعم نالوارده

 تیانج ینسیدنکو كما عج یئالد هلْاب نالوا دوجوم هدنهلعو هدنهل كپلع نونظم

 ینیدعولوب بونولوب هفاک لئالد یلتوق هدهجرد كجهدبا قوس هنیروضحیبهمکح
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 .رایدنولوت لفاخ ندک اردا ءدما لوا یراهفظو راک احو نکیا تراع ندکٌشاریذق
 لک یزابدنک لس رع لئالد كجمدیا تانا یفیدلوا لعاف تع نو رکاب
 لاصحتساو مج یلئالدو نارق قجهلوا تبثیتیموصعم كدخش نالیند لعاف . ایدی
 ندنربمت لبلد كنوناق هلدع ةرادا هدجرد یجنکیا .رلیدمریتک هلیب هنیرارطاخ ینا
 دم هبهمک یسهضق یریدق كنداپشو ینیدلوا شادیا دمق نارقو تاداما زکلاپ

 یدهاش نالا هک یدلوا لصاح هحشنوش ندنو .یدراقح هادم ی اهذ ینیدنولو

 هدنداهش هدنفح هلع نونظم یشک کیا نالوا راکشا و مولعم هدنروس رب زراب كا ینیدلوا
 هدرلتنانحو یدلاق هدنتیر وب كم ر ورارقهنماهنا ك ماعن ونظم یعاکح تاقعقح یک ینیدنولوب

 یراهناخیفف و همانج ا اردنا لاک ا قرب كز اعءا یرارف ڭى لاح همه

 شلوا ینابرق كناقطت شلک اي وش یمظعا مست كرامهم هکوللا- . یداریدلوط هلرامهتم
 لالد كنوناق هکیدمالکا هلدع ٌهرادا . ردهلیوا هذهةلااو یدیا ترابع ندرلموصعم

 كناداشو نئارقو تاراما هسیا هلکوب بولوالباقم ینسهلک 06:۷2 كنهجزسنارف یریعت
 قرفالصا نوناق هد یردقو توق كرلنویو ردنلدع حالطصا رب لماش هنسهعومم تشه

 . ردیا عج هدنسهلتسم هنادجو تعاق یتسهلج و رمز رک

 یرهبنادجو تعاق یعاکح مکح <« زجاع ندلئالد ريد یعاکح تاقشح هج هاب وب

 كنلادع شعاص هلوب رب شلك اي یسهموصعم قوقح كلم دارفا قرهلوا مورحم ند راهطا

 . ردهدکتک بولوا رده هدنکوا یمقس نایرج
 هد الف نالا داسا هند كس وفات تفعنبارا هک را وا رووا نفس

 كنوناقو نکیاریاک مزال قلوارئاح یهیوناقتانمآت قج هلوالفاک هنابناوراهظا ینتسم وصمم

 شلک اي نکیایوتحم ورییادت كجهدیا نیمأت یلوصو هیابلع اف وب ید یدصتمو حور
 هلازاو وع هللروص وب تلادع یجهدبا شع كن هک احم لوما رب هنو ندنزود راقلت
 : ردهدکلدیا

 الصا نددناوف و تانمأت کج هديا شخ هدارفا قوقح كن هک احلوصا ر یاها ۲
 .رایدامراو هلسهنقرف كنرلق دا وا لخاد هیدمویاهجابالقارب رانو . یدالوا رادربخ

 ۰ رایدروآ یراشقوح رب یرلکدهملس هل وا ؛یدلک هدوح و تالکشت یی اط رب

 یی سکعلاب . یدمنا مددای هنرابعانجا ءافرو یندملح كنيرایدنک یبیر چیه طقف

 . رابدلاق ناشیرپو روهقم ءایرالظکی كنالبکشت یکی ؟رایدلوا باتیب هلرایدعت لوصا



aga me o  پ 

 یسهعود* یسهتاوک افقوةح 5€ ۸

 قح « كنلادع تاباحما « كتطنم . یدلوا بجوم یطوقس كوو ًاقالخا لاح و

 ؟نالوایسهنک ام رب زسحوروزسناح كنوناق نیزسقلواعبات هنسهقاصرب چیه كتقيقحو
 ی هاش یبا ءدنکوا رام نات م مور نیلامعتشا یی راتع اتقب< یعرانایجو

 هناصارتحایعایاب كا قلخ مقاطرب نروک یننیدلوایفاک هنسالوا لحمضمو ناشیرب كنمصخ

 ی رامصخ هلعف رب عفاو دوخایو رایدتبا سر رلا وعدیینص هنملع یرامصخ قرهلوا عبات
 فوت یرلذوا هلیسهماقارلدهاش نالی هنیرلملع . رلیدلبا لاخدا قرهلوا عونصمو هتخاس

 . رلیدتوط ی رالود كمريدتنا موکح « كمريدتنا ماها 6 كمريدتبا

 یثداق هنر شاد نطو هسرابرپشمه « یل زمسزادج و, فال زمسسح هدنکلع هللروص و

 لیاذو لبفس كا كفل رسفالخا قرەلوا یسهحن كنوب . یدالشاب کما ممعآ قاهاوخدب

 ندنتکالف كنقیع مه ء كنج مه . یدلبجا نادىم هنکلدهاش نالاب نالوا یسهکرد

 ینازسنادجو كما قوس یتقرعمه ًادصق كرەليب كرەيەتسسيا هتکالف وا قمالوا رثأت
YENIرایت  E۳۱۱۱ وب( دراج ما یاصت ۱۲ وب زا همش  

 . رل دليا درا هنسهئود تخرج وب هنسهمهلشیا

 ینرایدنکهدادوا تقو یراقدقج هنبر وضح كرلک اح كح هديا مکح هنیرایدنکر امهم

 سکعلابلکدهدنر وصح راب رشم نالوافقاو هنیراوشموقالخا «نابناط ندنش ندقازوا

 نایئاط الصا ینیدنکو نایالوا فقاو هلسب هنسایاحس كنلاها ,هنناداعو قالخا كتکلم

 «شمشا روک ینادج و هدیءیامکح هتم رحم و شمشیل | هنسیقلقلوام رح یمهتم یکیدروک ھو
 ندقارزلادغ ندتخصوتقر هدرانویو رلیدلو هدنک وا رلمدا ثاط رپ شیاصقماق یسح

 . (۱)رلیدتبا سح ینکلتسرپ دوخ كمتا مکح هنکیه هلسهعاد قلشورفسومان هدایز

 و تیّور كنبرلاوعد تیانح نوناق . یدلک هلوصح قالخا طوقسر هقش لیاقم اکو

 و ادیلقت ی ءروز . یدیا شما ضوه ھا تشهر ا ندعم نشب یمکح

 .رارف ادا فیروز هب كذکو شدا دع یغتسال یرارارق تار كنه

 ا ناثلث شما شال هک : شب . ىدا شملق عبا هبارآ تک نا یزا

 ییا ندنشیه هدلاح وش . یدرولوا لباق هللسلوا عم هدهطقرب كنأژ ترد قحا ارآ

 ندا تجم نا یسیافاک نوع یعالع تامل ام ولو هدر تئار كناذ

 كراموصعم هج نوجا قعاص یلصوما کا یک اک ا ردقه تاذلاب نس (۱)

 . ردرلعمر و رارق هنتیمرجم



 ۷۷۰ * یروژ

 هسدواوا هلنروصهره هعفدوب .یدلکدیئر, جوک سیایسادیا لافغاو عامطا كنشیک یا
 و نوجا صدخت ینراسفن صاخشا نانولوا قوس هنیروضح یمهمکح تیانج نوسلوا
 .یدتیا عفر ینظنسح ندراک اح یفاشکنا كعرطوب .رایدالشاب هناء هنسیدار عامطا

 لوصا . ردلکد میم زا ندنوب یخد یناریثأت قوتح هقش ندرثاتو نالوا قالخا

 نالوا موکح هیادب نمیاد رردننا تیور هترزوا هخرد ییا یبرلاوغد هخنح هک اع

 تیادیو كمريدتا تیور اهدرپ هعف دیجنکیا كرد فانتسا یاوعدو هسرتسلا صخش

 ارد زا یتحالص كلا بلط لندن همکح فاتتسا یاادع ینیدمهلوا رهظم هجسهمک

 شماق عا ههسادجو تعانق فرص یرارارف تمرح هدرلاوعد تیانج نوناق

 یررردقت هل حور ممص قرهلوا هدازا ندهنواق دوق وارد یهو عساو تیاغ كلئ الدو

 لحو موزل هنتیژر همفد یحنکیا كرلاوعدوب نوجا ینیدلوا شا ضیوفت هنتشه یروژ

 یور كنرلاوعد تیانجو هحذج ددزب هلسلدا یط كناصف یروژ . ردشمهمروک

 ینیدلوا ینادج و كللد هکمادام هکنوح .یدریلک مزال قلوا شمالاق قرفر هدنصوصخ

 ین راهکح یسهمکح تیانج كرکو هحنج كرك هکمادامو شما عضو ماکحارب هدنقح
 ییا نوجا یرلاوعد هحنج ؛ ردشع ولو هدة روع كمردتا نارتقا ههبجوم بابا

 یرلاوعدتیانج هلدع تانمأت ینیداوا را كدارفا هدنصوسخ كملنهریدنا تیورهعفد
 "ةيادب كنبرلاوعد هحنج . یدردیا اضتفا كلدا شح قرهلوا قیرطلاب یلوا نوجا

 تانیمأترب یسلدیا مکح هلک اح شب كنبرلاوعد تیانج لباقم هنسلدیا مکع هلک اح وا

 هدهسیارلیدیا تیّور E چ وا "یادی یرلاوعد هحنح ارز , ید. مدیا لنت هفاک

 ندشمک چ وا الوا یساوعد هدعنجرب هدلاحوش . رونولوا تیر هلک اح شب هنب ًافانتما
 تامهرب ا 2 0 ًافانتسا بونولوا تیّور هلتفرعم دا تقهر بک سع

 جاتح هب هل دع تانمأت هدایز اهد نترونولوا تورو قفدن ندکی هدنروصح هک اح

 هلتف رعم هک اح تهر, O SET شل هرک رب زکلاب یرلاوعد تیانح نالوا

 تمرح 0 ا هللا هجو یسقلت كرلرظن ییطس ضد .ردهدقع ولوا تیّور

 یماع واواتیّور كرلەك ا هس رزوا هح رد کیا یخ د یر و یربآ یربآ كنسرادارق ازح و

 تفکر  هض ندنلوصا یروژ یملریو یریا كرارارق وب . ردلکد راک ًابمطق یانیمأت
 ندنرظن طق قوقح كممم تروص وب هثدلوا دوجوم یبوصا یروژ ریارب هلقلوا



 یسهعومت یس هتل وک اف قوقح >> ۸ ۰

 هحنج كرارارق و هلیراتعا تانداح تعسط . زامهلوا یوتح یانیمأتو تمیق رر چسه
 . ردتلادعهمزال یسریو یوا یریآ یخد هدنرلاوعد

 ۲۵ ۱م تاح ندااصتا یلدا را ناسات مظعا یلاهادارفا هلن روص و هتشیا

 هنا اع کش مورح اوو رر دو ترم نود اهد ند العد هج

 هراتامندمو شملقارب هدلاح رب نوکشود ًاقالخاقرهلوا هحشیمهحطس تامقلت كماکح
 ۳ همدلوا رایهرم ندتلادع رام کحمدبا سمسأت كنا اع لوصارب نالوا صاح

 كوب و هد صا لوا یرلاوعد تیانج هدهرتلکنا أ نایاش هدایز كي هدیماروش

 رنو .دولبری ندنسیروژ ماا ندیا ن چوا یعرکیو نانولوا رب هعآ یروز

 هلتروص قعولو O ماا E نوا ندي شک چوا یرکی یي ها ار تبرنکا

 . روتولوا عیدو 4نساروژ مکح شبا رو ندکدر و رارف هتماما كاع نوظه

 یرامریو هللا ارا قافلا ی رار رف تمرح بولوا ترابع ندشیک ییانوا هسیا رلنوب

 یعرکیندن راشادنطو نوجا كملیبهنید مرح هصخشر هدهرتلکنا هک كعد . ردط ورشم

 هسیا هدنراتلم راس كنابوروآ . ردمزال یسرو یأر هد لع صخش وا كشكل ترد

 ندنماکحفانتسا مک هرزواقلوا مف هنماقمكنواهدهسیاسهمنا سسات یسیروژ ماما
 ماهماو راررو از یرارارق رانو .ردشلدیا هماقا هنماما تتهرب ا9 ید

 یرارف تمرح یبیروز مکح .رولوا عیدوت هنسیروز مکح شا هرکوص ندک دا
 هسماهنا ته نوجا كمل هيد مرج هصخش رب ندنرلکدر و هليا ارا تیرثک | ناشا

 وش . رلک مزال كما مامضنا یأر كنشک زکس ندیروژ هلا یأد كنشب ندنساضعا
 یوم او رب فورمم دلارو یار هدنېلع منم یشکوا نوا لقا ال هدلاح

 قرهل | هقدرظن قرف یهدهرناس كالاعو هسنارف هللا تاسما وش یهدءرتلکنا (۱) یماش
 تیاکش و ثح هليا ناسلرب یحا كي ندغیدلوا هدکمهّما نایرح هدنهل مهم كتلادع

 تیفح هاسناتعا هسیاقم یسهلدع تاسسات هلراتکلعو لالا یمدز . ردهدکعا
 امام ماه و رو رب ۰ رو ریکنا تااحخت هدهبنزد i زوب متوقروق ردق كج هری و

 هدناه ندتحالص لئالدریدقت رانوب اینا .ردک ندشیکم چوا راته زمکیدلبا میدوت

 كنبشک ییاندرلنو .ردهدنلاح تشهرب ترابع سا رها فرصو مور

 تمرح N E رھ هداروا و .ردیا لاصیا هس همکح تانج یصخشرپ یار

 1۱۱ ص ۱ ج نناوق هسیاقمو یسهنازج لوصا ایلاتنا . یسرام یراه (۱)



 ۸۸۱ & یروژ

 كنیدرد ندک احشب شوا لئاز امامت یتساسح كننادجو شمشبل | هکمرو یدارق
 هیددنوک ههاکتسایسیتحو هیازجرب دبوم كصخشرب هلع ءانب .ردیاتیافک یسید مرجم
 .رد کلک یفاک یأر ین نوعا یشلس

 یخد ةکلدیا یلت هدننروص یاررب یوناق یرلیآر كراع ماا هکون لاح

 ردا نسا مرک "ناز كنف ترد هال تفقح نوا یر
 هم هجوم واو درفم ٩ اف نالوا هک ی و

 لمف ید یسهلماعم ماها اتداع هلکنوب هکردهدکعا تیافک هماهنا یار كناذرب زکلا
 هدهراس كلام « ۲۵ نوجما یتبمرحم كصخشرب هدهرتلکنا یدعا . ردهدنمکح عوفر

  روء,دط فک یار كشن ٤ هسا هدر ۳

 اهد ندناعلاطمو تاناس عونره هدنقحیمیق كرشب قوقح هدزمتکلع راقر وش

 زمشادقیع ءزہشادرق « زمشادنطو یرب یه و ؛ راردیا هدافا انعم حضاو اهد غیاب

 یزمکیدتیا قلت هنادسقال « هنالمهم لصن ینتیرح و تاسح كنلاها دارفا نالوا

 قرلوا یهیعبط حش كزوست رکف لاها و ییدربتک هدوجو كنوناق . راررتسوک

 هل راکس . یدلک هدوج و راودروا کک رک ندرشادنطو مولظمو موصعم هد را هی اخ سدح

 . یدلوا بارخ راناعاخ

 هدنکلم ران رتک هدوج و یک احتالبکشتهلیارشن ینهک ام لوصا هجنلکهبهللدع رادا ۳
 راشههتسیا كم رمتک هدوجو تانمأت ضعب نوجا دارفا قوقحو تاحالصا هنر ضمب
 ىلا كزانو و یغیدلوا كد یعاتجاو یلدم بالقنارب كنه ام لوصار هلیوب هدهسیا
 اضتقا كمریدشتب مدآ تامولعم و فوقو بحاسص هدصا لوا نوجما كماي ههل شيا

 كمرتسوک یفیدنولوالسوت هناحالصا یشراق هبایو روا زکلای .ردراشمهمهالک | یکجهدیا

 كنیناوقوب بودیا رادتیا هیهجرت قرهلوا صقانو شیلک اي ینتناوق ةعومهسنارف نوجا
 لصاح هملا جات یک هل كناصقنو ییالوط ندنرللوا كردمریغ یهیاغو حور قهدنربیه
 یربندهنس یدی زوتوا هلدع ٌهرادا هکردساروش ی غ .ردراشمالوا هدنقرف كنکجءدیا

 .ردشمهم هدا ذوف ردق هامز نیش هنس هباغو حور كەك ۱ لوصا ییدسا تراظنهنقسطت

 نده کیدا بتقعآ كر وك ذم نولاق هکر درظن ذوف تسورح و فوفو مدعوب

 نوجا لاکآ و حالصا یوناق و شلوا عزام هنحالصا هدنروص یقاطنمو لوقعم هدنسهرثاد



 یسهعوم یمهنلوک اف قوقح >> ۲

 هقشب ندکعا عیسوت یهدای نانواوب شلج!هدندزوا دارفا قوقح تالیدعت نالسایره

 , رسم هک تم دلج ةو

Oیدر و ینمات ک اج ءرامدآ ینیدالپوط نداروب ندادوش هدا ل  
 هدنسهجرد راک احو طقف . یدریدشوئوط هنیرللا ید یرانوناق یراکجهدیا قبطتو

 ندهنوا هرک ضعب . یدیا زجاع ندک اردا یتقبطت تروص كنوناق ید هبادع هرادا

 ؛ریشیلاح کمریو توفو تمیق ر اکوا كرمدنا دانتسا هنسهلتسم ریدق نالیدشبا ندیر

 دوجومهنوناق لئالدهلیوشهلیوش هدمرص ییدتا قیقدت یرلتباکشیهدنیاعماکح هداضعب
 روروطبوشدقلاق هبءذخاوم یعاکح ادام یالوط ندقلوا شاریو یرارق تئار نکیا
 هک یدبا را یناکش یشوف هدهد ر هدنلا هلدع ه رادا هنازج هک ا لوصا . یدا

 دانسا ههموناق لئالد تفو یاس تا < رون ولوا ثح ندردق تفو ييدتسيا

 . یدیا رولدا

 هکر دذحم رب ممعتهو یا وتم هدننادرقم زم ةمکح و هدهمادع هراداینحم هسنوناق لئالدو

 .نکعكمهلدا فداصت هنیریبعت هینوناقلئالد هسیا رل اهلا همازج هلدع قاروا یناهيه

 )ات صف رالىلد نولو هرضاح هک اع لوصا هی دام سارا چیه . ردلکر

 لئالد یحور نوتوب كنوا . ردقو یتمهاو تمقر كيهتوناق لئالد هداروا . ردلکد

 ار هد ارو ى ارددتسم هیدصقمو كف هتنمص تعاقو هنادجو

 لئالدو نوناق هک ردوا رالیلد ینوناق ؟ ردکعد هل رللباد یادجو كعد هل رالبلد ینوناق
 یوق و تمىق ردق هبهحرد هن هداعف یناه كنغر نه كردنا داراو درس یرآ یربآ

 رر لو هدنسهر كن ءرضاح هک اح لوصا .نوسلواشُما ناسو نیست نوا ؟ردراو

 .نوساو لوب هلامعتسا ی رعت هنوناق لئالدوب هبلدع هرادا هک ردشءولوا فداصتهحاضیاو

 یاننم کیدتنا هدافا كريمت هل نکردیا لامعتسا یربعتوب هلدع رادا فسأنلاعم
 . یدیا لفاغ یخد ندنوناق

 بتکم د ضا لوا نوجا كيريدشت رامدا فوقو بحاص هلدع ٌءرادا اعق و
 كراللد ریارب هلقلوا هدنملع یروژ هد مه صقان مه تاسیردنوب .یدتبا سسأت قوقح

 بتکم قرەلا یرکف و . یدرویدیا رشن هبنرع ضب ینسهیرظن یفیداوا ینادجو
 .لئالد هیلدع هرادا هکدتبا راهظا ینراهینادجو تعانق رلنالوا 6 اح بوقیچ ندقوقح
 . یدروسدبا هذخاّو« یرلنوا هللا ثحم ندندوجو لب هس وناق



VAY & یروژ 

 ینکیدمهدبا تیافک اع نما هدنکلم كنهرضاح لوصاو تالنکشت هلدع ادا
 لکشت راتوسموق هنمان هللدع تاحالصا نوجا كلوب . یدروسدیا كاردا هلبو هلیوش

 .یدرولیاب تالیدعت كفت قفوا ؟روینولواذاخا رارارق ؟ رویلیبای رهرک اذم ؛ رولیدیا

 فک وارد رب کج هلک مزال قعولوا یوادن لصن و ینیدلوا هدر كعلهتخ طقف

 -الکا ییدتنا تأشن ندننلدیا یط ندنوناف كلصف وش قاهتسخ رک ۱۰ یدرومهلدیا
 كيهئدمتم للم نونو هجهداسای .یدتج هنلو هدنک وا قشییا هلدع ٌهرادا یدناهسلش

 هک اح هلمتف رعم راشا دنط وهتب یراشادنط و هلردیا سقمت قحو لدع قي رطييدتا لوق

 دوخایو . یدک هذا كر هب هیمیمص تءانف نالوا مهام هنادحو كلرثتوا بوردتا

 تروص كراتو و هللا دارا 27 یربآ لیلدیه كردنا پاتر سەب رظذ ینوناق لبلد

 كشر هو كرهدا درس هضتقم طلارش هدنمضط يقولو ناتو یدارا زرطو یلوف

 یرلکحءدبا رادصا ها لر ا دارت کم یغیدلوانوت و تمق ردقهبهح ردهن هدلءف ینناه

 رصعرب ثن-هلضاف للم اپوروا هسزانواچبه هجهلبوو كح هبایا طبر هل الدو یرامکح

 « هنیراتعاق و نادجو راک اح تقوواو . یدکجهدیا عوجر هنیراهک اع لوصا یلوا

 رارولوا شلونوق هنلاح یسهنک ام رپ زسحورو زسناج كن وناقنیزسقاب هنیرایمیمص سح
 عضوءدنقح یتحو قولو نامت هلیدا ریاو لاصحتا زرط کالئالد هسزالوا چیه هدهسیا

 هیدابتعا توقو تمیق كج هلیدیا نیبمت هروک هلاعفا نوجمایرب یهو طارشودویق كج هلیدیا
 قدم لاعوقج هلوتروق ندنمهقسرکفیدوج وم كن همنوناق لئالد نيستا یلعال ییاها دارفا

 ینرلکج هریو مکع انب هیهن هدرلنک اح .یدقجهلوا شلدیا مظنن اهد زارب یسیعایجاو
 نت عان کیس ا لکا تردا نکس هه اک لوعاف یک دنا تاج

 راموصعم قوح رو راقج هلو رو رامرحم یتقح قوح رب اعقاو . ید راقج هلاق هداز|

 ماظتناو دارطا رب راتموکحم وب راصالخ و هسزالوا چیه نکل ؟یدراقجهلوا موکح

 . یدکجهنایب ینیدلوا موکح نوجما هل «ینیدلوتروق نوجا هنو كجهديا نایرج هدنتلآ
 كاله یعوجر هبهضام راصعا هدنش رطهقوتح و هدم تاقرت كماوقاو لام طقف

 نوجما راتلم هلمحاب رلهبرحت ییدرتک هدوجو كرارصعو ندنشیدلوا كعد لالحمضا و

 حالص ولردیهوشلدیا هبرجم هجرارصع هدایوروا زسهش ندنفیدنولو, تیاده لعشم رب
 نالوا شلدیا كرت بولوروک یرضم نوما دارفاو ماوفا قوقح رار, هللماکتو
 نالو دوج و هلا را معا براج وب ندنفج هس هلوا ییطنم و لوقعم تعجر هلوصا ر
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 هجنسهیدم ماوقا اپوروا نوئوب بولوا سیسأت ر لماکش اهدو یلاع اهد زسههشو
 قمللق دارق هدنرکف یروژ نالو شلدبا ممعتو لوت هرزوا قتلوا تلادعنکر

 همان تالیدسعتو تاحالصا هد هللدع ٌرادا تاذلاب 4 _فسأتلا مم . یدکج هلک مزال

 . رایدنولوب رجا ندکعا فشک یناهتسخ رانوسیموق ییدتا لیکشت

 نوناف . ید ا تا یاران طش كيهلدع هرادا ًاماع هدناه هسا زنم 2

 شعا سیسأت نوجما تداظن تط نح كنینوناف ماکحا زکلاب یزیم ةمکح
 نالوالمتح یرلغا عاقیا هدنوناققیبطت كرلهمکح هک یدیا هقاص ُهلاع ته روت .یدیا
 قجهلواربهر نوجما همکحیهو درطمررقتم هدزرطرب یملعو كج هدیحسحصت یرلاطخ
 یدلک د لخاد هتسهبقاص میاد كتابهوب هلعف لئاسم . یدکجهدیا یبسأت رلدامجا
 همکح ندیا ارجا لعفلاب یەک اع یسهضق ینیدلوا بولوا تیا كلمفرب .یدزامهلواو

 - هشیراق هننیدالوا بولوا یلاطخ كربدقتوب زب مک بولوا عودوم هنیریدقت كنه
 هر هرن وناق لاسم ی اقنقدت زکلای كردبا لوبق هليا هجو یتیدنولوا ریدقت ینوب . یدقج هیام

 هلو كنو .یدکح هداه قا م ینغیداع واوا بون ول وا ق.طت شاک اب كنوناقو كج هديا صح

 هکولاخ . ردیا ان هاوعد طض یتاققدت زنع همکحاریز .یدا یسط تیاغ هدیسلوا

 كنيرهناطضیوعد .ردلکد تافکنالوا جردنم هدرمانطیش تعانق نالوا ساساهمکع
 ماطر EE عاضوا مقاطرب تابفكو تالاح مقاطرب یرلقجهمهلوا قفوم هتشو طض

 یسامشیراق هر دقت كز همکح زرا نشت اتو ینتعانق كماکح هک ر دراو تانداح جور

 "یاعد .ردکم دیس مکح هنشرب یبدعا كاردا ًانادح و ینیدمالک |ییدمروک ییدملس

 قسسطت هللومشو تعسونوتو هدهئازج "یاعد هدعاقوب نالواهلو ید نوجا هقوقح

 ندهقارمو ندهلخادم ولردره هلریدقت یرکف یروژ هصااب . یدردیا اضتقا قع ولوا
 . یدیا فوطعم هندصق یسلاقهدازآ و نوصم

 . رونولوا مکح هلق رس یررژ ئحم هلعف لئاسم هلیب كنقوقح "یواعد هدءرتلکنا
 كلسم رب ررةتمو ییطعق . یدتاقسطعت لماع یسهاکح یشوق هوهد و زاب همکح

 یکزامشیراق.ریدقن هاک . یدلیا شیوشت یهفظ و نالوابولطم ندنسیدنک .یدما راتخا

 ؟ یدتبا لخادم هماکح ریدقت قردلوا عبات هننالیات كن بلدع ةرادا هاک . یدنوروک
 یامالعا هليا ثح ندنسالوا شاریو مکح هلیوش نکيا دوجوم لئالدوب اید تداهش وش
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 كنهبنوناقهبلاع تاهرب هک یدقارب هدنجماشروشرب هلیوا ینه زم تاقبقدت ۰ یدلیا ضقن

 ماکحا کهدنفح یروژ هکولاح . یدلاق مقع ًاماع هدافتسا یجهدیا كتکل# ندندوجو

 زکلاب زی ةمکح « قجهلاق لحم یخد هبینوناق شروش وب یدیا هلوا شمهلدیا یط
 هک رو و ازاد یدکج هدیااردا)ییدلوت نزاع 4 ق ی ان كس هما
 "ات ینیدلوا ینوناق كنهلماعم کیدا اضایه كرلهمکحو ندنساریو هلتفرعم همکح رب

 حضاو اریز ۰ یدکجکح دس هلت و لصف یروژ . یدروےدا تأشن ندنمقس

 یفیدلوا نوصم ندهیزیع تاققدت ولردره كماکح تاریدقت هلرهدافا شررص « رلهرابع

 ۰ ییگحم سو

 هسزالوا ېه ریارب هکلدیا یطو یلدا یط ندنوناق كناصف یروژ لصااو

 ؛طقه نوجا قلخو تکلخ یمالای یثر یطنم یملع قجدریدلوط ییاشو وا

 كموصعمهج رلکرب هسیایابرق كارلهحبش وب .یدریو رلهحت زیکنا تکالفو رضم نذرظن

xX 
RAN 

 رداصنزرمسقلوا دوجوم یروژ . رداصا نکدرب هدهنانج تلادع یروژ هصالخ

 هلضاف للم نون . ردنلهمش هدایز كب یلوا تلادعو قح نداقم كرامکح نالوا

 ۳ مظء گر راو E هنفیدلوا تلادع ضح كسرکف یروژ هددز هدمتمو

 E ET OE EE یو هکولوا عقاو یندمو یعاتجا لوحت

 هداوروا یرندرصع ر ارز . زامهلوا رادللخ یرلتعانق و هغ دالدا تباث ةدامو
 تانیمأت رب زاملیصراص ه كويوب هن نوجما دارفا قوقح كلوب هبرج نالوا عقاو
 راصعا یک یندلوا شا دوغ هنحور یہ كرام كردبا تاشا ید لکشت

 شح هطیغ هناهحنون و كنموق زیلکنا هسیا یاقسطت نالوا عقاو هدمرلکتا یر

 ندیدوژ یک اح زلکنا رب ی . ردهدکعا لنکقت یتسانم كح اکو تدامس نالوا

 مکح هلسهطساو رل هروژ هک زکیدیا رکش ههللا رازلکنا » : هکرید نکردبا تحب

 قرهلوزوهزکیدافحاو دالوا كقحو .ردزکتحر همغوط ندان آكزس یزابتما كلدا

 هعفادم ردق هنسهلماد لوص كزکناق یوا . زکیدب زامن ههللا نوحما یا لاقت
 هنتفاصو هللالقتسا كسبسأتوب .زکیدیا نیم هزکیداعم «ءزکغاجوا « ءزکیدرو نوجا
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 قلت هلتفص یتاق ثك.تیرح یناثشتو تاکرح عونره نالی نوجنا كما ثاریا للخ
 « (۱) .زکدیا

 هدنقوف كنارثأت « كيالباع « كنايونم وارده « تلادعر یدج ر هدنکلم رکا

 یروژ هسیا رولبهتسیا قعواوا قسطت تلادعر نبتمو یوق اغ ندشر چسهو
 . ردلع ولوا لوق یسسات

 تادحا یقوقح عقومرب للما نبقرهلوا لخادأمات هنسهنندمو هبعایجا تاج ابو روا

 یهبادع و هبوناق تاسسات نالوا دوحوم لللانب كهدا روشاط یلاما و روصت كءا

 اهدو یراق دلوب لردیا یرحت هجرارصع كنهلضاف ما هلاب . زهدننرورض لوق ید

 ددرتالب  یلدعو یادم سسأترب یرلکدمروک ناکما كلیدمش هنسهماقا كلوصارپ یلاع

 ا هلتسنو ضف کال شخم كتلادعرب نيماو یوق یتکلع ردا لوبق ید زب
 تکلمو ؛ رریو یسح نانتمطاو تینما هبناجا هدمه هتلمدارفا مه تروصو . زی

 صالخ رامرحم ضب ًاناحا .رولوتروق ندیئاصم ییدلیا دیلوت كنهينوناق تاشوشتوش

 .رنلآ کوا كناروزآ هدهنانح "یواعد ؛زالوا نابرق راموصعم تقور, چیه هلیب هسلوا
 ۲۳۰ عیار دارا 2 یهقطو یر هک هدممو لدا تموکع ۰

 .تتموصعم هدایز ندع انا كتمرح هبازج لوصا ًاتاذو ردکمهمر و نادم هتلوا
 یماعم هنازج لوصا . ردنونقرب عوضومنوجما یابثا

 اض فسو

 ۳۷۰ ص رثا ما نئاطوو تردق هفابروژ زبلکنا « پیلیف راشیر (۱)

TOO SES OSS 



 ی. هلئسم اف تدحو

 "لاک میزوتو شیاسآ ونمآ ریرق .دنلخاد یسکلم دودح ینئاظو مدقا كناود
 مداخ هنمأتیفاشکناو قر هرزوا تلاسهو حاص كنها اتار « تاادع . ردلادع
 نالیروکنایاش هفلوا دات هليا ربج باجمالایدل . ردماود لفاک كنهنزاومو ماظن نالوا
 كيالکشت قوةح نوتب . ردتلادع یاصحتسا فدهو یساوتحم كيههوقح د-ءاوق

 هد هرز لود تاد ا روش دک هقشت نتاادع ده ید اقا

 ورد لكف رفد رمس « تلادع عیزوب

 كتاود ءاضف تیالو . زاعاط كوو ةد ك هدبصا تلادع عیزوت « تاود

 تیالو هدا هضرا ٌهعطق ینیدلوا رنامرف « تاود . ردندن سارمکحو تنطلس قوةح

 ثیالو كتل ود .زاملوا ,نارمکح ًافارن* ناطاس کیا هدریرب ۵ ددزاح رحم یاصق

 یتبایت كتلود «اسحم هدصومخوب . ردعودوم ءرلهمکح یتحالص لامعتسا ینساضق
 كارما , ردمزلتم یربح لامعت-او ما یاطعاء اضتقالایدل « اضق تیالو . راردزتاح

 . ردصاخ هلود هيا كحملا لامعتسا رمح و

 تو اح یحهریدتا IEE NOES SA هتک اش هم هقفدوب « تاود

 كتاودوا یک اح تالکسشت كئلودر ًاناذ . ردیا فطع تما هلضف توك ك
 یسایتس كنلود « کا تالنکشت . ردرادهقالع ًایوق هلیتالیکشت یاهجاو یسایس
 هجو وش . رولوا ملات هالدبت ارظاتم ا هفاتخم .تاعفص نالوا تداح هدنتدوجوم

 هدنرزوا ناللکدت كح اع کا نوا وا لماود ءنوسلوا یا یالقنا مهم یه هکه با

 . رولوا تجوم یتنارجا هل یلاوتمو یعطق

 ناریزح ۰ هدردشمامهلوتروق مکهتن . زامهلوروت ندنریثأت كنوناقوب زمتکلم

 بالقنار, یتقح ینوناق یتالبکشت هماظن  اح نالبدبا قیبطتو رشن هدن رات ۵
 دشت ةمدقمرب هدزمهلدع تاحالصا رار هلقمامهنلوا دع یلوصحم یساسو یعامجا

 هنرلتداعو فرعو رالصا نالوا ردصم هنسهقوتح تاسوم زمتکلع . ردبا لنکشت
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 تاحالصا ندد دلو تسناومو ثلئام هدنسارآ تاساسا ییدتا دانتسا كنونافیی

 . ردشمامهلیدیا هدلآ هب واطم
 یدواوم لوح رب هلوب كل هعدق تانعنع مق ینیدمهق هل ك.القار, یدج و یتبقح

 صوصخاب . ردزسانهم قلوا رظتم هنکجءدبا حالص بک هدنسهیاس تام ناموا

 عضو « تالیکشت میدق نالوا ینماح كنایاکش زستیامنو یلمأتیداب كنالبکسشت یکی
 . زالوا شلردلاق زسهمبش یناضق یاضوف هسولیدبا همادا "ةحارص هسلصا

 .دنکلع ریار, هل زوو شما تیدوج ومهظفاح هعرش 6 اح ءرزوا قلوا ندهلمجوب

 یارب چیه ندهماظن ک اع هبا هیعرش احم هدارو . ردشلاق ظوفح یئاضق شوشت

 قوت ی وقت لوس نیفح و نارومام ف کو رار کنون نکنم اق
 قیرط صاصتخا اعقاو . راک ندلآ هدکعا حدم یناقیشیراق ناریداص ءرالوب شاک ای هعفد
 اعتاد یتمها صا اضق تدحو زکلای . رولوا بجوم یداوف ماظع تیما شم هلوبقم

 هدی را رکید همنآ يهلساسرت .یربا دا عر فر كدا .ردمزالقمامربحاق ند رظن

 قوجر, لمت ادعام ندقدلوا زا یر یراظن كعاطبر هبهلسلسر هقشاب هد یاظ)

 صاصتخا بحاص هدیایوا ینهفطو لح كلئا-م نالندیعرش .رولوا یعاد یریذاحم

 ینافالتخا دلوتم ندیراجت تالماعم وا داوم مکن . ردراو انمر, هدکما عیدوت هماکح
 یر هک حلصو تراجح هرز وا كملا تور تم یهطس یواعدو كعا لصفولح

 ا ا تاسف لحادو کیدر دا ما ناتسا كجا ا لقا طف نشيد سات
 ۰ ۲ ردلمالوا ىلا يدو نوا دةزا

 هدنسهرصافا ی رله طو وب ماکح نالوا فلکم هلا قط یهقوقح دعاوقو نناوق

 . راردیا لاک ایتسهفظو كلوناق عضاو كرهدیا ريت یرلنوناق

 تاررقمو ندتداع و فررع  هسرازامهلوا سرتسد هتحارص و هدنوناق راک اج یتح
 . راردهدنتبروبم كما لصف یرلاوعد قرهلوا مهلم ندنلادع "یلاع رکف هلک اح

 تاشسوم» ردیارو لخ لیا تنها زب ا6 تا رطا زا. دتااراونم ازا هک »دلا وش

 تباث والثم تاسسؤم و كياررقم نديا قاحتلا قرهلوا زئاح یتوق نبع اعم هيهقوقح

 ا فا نالاف ,مدقترو ددل اجا 4۵ ار. ودناتهاع نوجا دارفا ىسملوا مولعمو

 یرلکجهدیا لاصحتسا هکراردللمایب ندلوا یتایرحو تماقتسا یک هدننادامجا كرلنوب
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 توبث نالینار | هدشناوق هبلع "ءانب . رانوسایب هلوا دانعا راح قوج زا هدنقح هچقب
 یعاظن و عرش هتشلا ے نرسا .اضتفاکامهجا .لامها ہد دک اع تلررقم یار

 . ردلاس یآنمأت د یو ص هرامجیم یربآ یریآ ثک احم نالیدیا قیرفت هلیرامان
 هدنناداهنجا كيهععرمش تاقتقدت ساح هلبا یلاع هناخاوتف نالوب هدنشاب كن هلسلس نبع

 رثاود هلا زیمع ةمکحم نالوا یلوصحم هنهذ تلاح هقشاب « تفاا و دارطا مدع دهاشم

 . دلج هدزرطرب ژراب اهد مدنسمزا یزاداهجاءزوک ذم

 هدزوا قاوا ندندازجا كلکرب سسوم نوجا یسافا كناضق مما هععرمش ک اح

 محام هنالکشت ثدح هلدصقم ینو صاخ هاذ یعون « كرانو طقف . رلیدیا لوق

 . زامهلوا زوج الصا یسلاق قرلوا تیدوجومر

 یمیمص لأ هکلب « لکد یحازعو بقر كنیرکیدکی رارومأم نوتوب هدنکلعرپ
 . ردگیا تيش نسح یبهیموم تامدخ یبهفبظو هاکی كنيرب یه كرلنوب .ردینواعء
 تمدخ هلدع یسهفک 1 اروماخ بوسنم هعج م هو عو یه « هجردره « فنصیه

 الباقتهو كما تنواعم هلتقادضو تربغ هنیرکیدکی نوجا یتتشع لیست كنسهموح

 هدنسهرا راتبه رومأم هساها كنهمومع تامدخ . راردفلکم هلب-هفظو قلوا یهاظم
 رادهتکس كيامدخ ؟ زالاق هدنلکش كلزمتیاعر هبهنظو مهمو زکلای تباقر عونره

 . رولوا یداب هنسالوا لتخم كنعاهجا تلاسمو حاص هحشتلابو

 یسهمانماظن فلاظو قیرفت نالیدبا رمشن[ هدنحرات ۱۳۳۰ لوا نیرشت ٤ ] هنسنکع

 یهدساسا یک هبنس دارا نالوا رادصا هد رات ۱۳۰۵ ادعام ندقدلوا ینوناق رغ

 هدایز ندتمدخ هفالتخا عفر یثاف ندتفلاخم هتسایس نالیدیا ریا هد ٩۳ و قاشلکاب

 کام كنسيکناهندهیماظن کاح هللا هععرش عاح نوکوب . ردشلوا ثعاب هتباقر دیدشت
 كنهمانماظن روک ذم . روبالوا نکم كنا نایب هدنروصر, ییطق ینفیدلوا ندهموم

 یداوم ینادلوا رادهفیظو كن هع رش اح هلیاهماظن کاح هدنسبل وا ژرقف یسهدام یر
 تقفاوم اریرح اضرلاب هنتیژر هجهعرش هنکح كنفرط» هرکوص ندکدتیا قیرفت

 چیه ندنفرط ییالود ندنو بولوا تور هجهبعرش کاخ ید یوامد یرلکحءدیا

 « زالوا عومسم یساوعد هسردیا « نمهدیا تمجارم هیهبماظن کام ارخژم یرب
 یسهوالع كدقو . رويدا لقا هنفرط هبعرش ک احم یتوق هليا هرقفر یجنکیا هدننروص
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 ؟كم رر و یحالص عج م لرد هل راراتخاو هدارا هدارفا الوا : ردعاد یروذح ییا

 ؛ قلوا ریبدن رب مداخ هبهماقا هنماقم هبماظن ک احم یبهعرش کاحم « انا
 هدلئام عونوب هسیا دارفا . ردنوناق کاح هدنوب . ردندهماع قوقح یبهلئسم هفظو

 . ردعونم ندلیدم یماسا ییدتسا عضو لی ون او

 کاح توق سکعلاب هلکنوب ۰ راو هدام یحدب رب هدنوناق یتالکشت هبماظن کاحم
 هيا هعوضوم تاماظنو نیناوق روند هدهدامو . ردشماب هت یا كلرو هب هماظن

 نوناق زونهو كجءدبا لسفو لح هماظن اع یرلاوعد قوتح نالوا مکح لباق

 . ردکج هبهلبا در هدییواعد ندبا اضتقا یلح هلبا ماکحا نالدیا عارفا هلکش ماظنو

 هلرلنوب هکدلدیا غارفا هنلکش ماظنو نونق نضهقوقح تادسوم هلو هکرولوروک
 © اج ءرزوا قفلوا نیمأت یسهاغ اضق تدحو یتؤر تیحالص كنیواعد لح لباق

 و یبهمانماظت فئاطو قیرف یب . ردعنفلوا عیدوت ههبماظن 5 اعو عز نوا

 . ردقلاح هدبینوناق صاسا

 هگدتیادعام ندرارظن هیاغو نالوا مداخ هنسما حالص باستکا كيهلدع روما

 هب هم ظ و را هد رلجم را فاتح و شع هلی هز وام یتلمحالص ا3 مک فص یھ

 هکولاح . ردشمریولا تروح هنیرشن راهمانماظن «رارارق «رلهدارا یب نوګا توعد

 یدیا هسلوا شمهلدنا لر تسانس یاو ساسا یيدتا عضو كن واق تالکشت

 ی رل ع كي همانماظن ۹ هللا هنس دارا لح را ۱۳۰۹ یدزاوش ود هرلداصق ین ون

 . ردرلشعا لهاحم ندهدام یحدب

 یانتساو یصو هخ هماظن ا هدنرظن رلندیا هدهعرد یتسهرادا كب هع رش اج

 نراتتمو . روید ادع ندهم وم ا ی رب کی و هلدع . ردهدتهام

 دون ؟ تققحو قح : راو یثر نالوا باغ E رلناارجو رلرظن فااختمو

 دا فا هشت ۳ : دوحوم راررضتم

 هدتفاقحا 2*لاخو 2 ردقوب ۵ تانسا ف رفع هک یماظناوت لز تاک اح اساسا

 تضانس رثا ر ماسو لوقعم زم.ههبش هکرولوا رحنم هنئودح كفلب ر | رب نایالوا یدوجو
 ید كراتعاح بوسنم هنایدا فلتخم ء تلود نالوا یربا ندنلم هک ایوک . زامهلوادع

 ییزف ۰ دکر وک موزل همس اڑا نادا زله داع هتیدنک هدنناین یارهنکحعا
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 هقشاب ندنرولعت و ریفترب كنهلم تابح « تاود هکولاح . ردوب انعم قج هلیراقج ندعقاو
 « ردتلم شعلوا میظننو بسر هدنزرط تلود « تلود » : وسروا لم :(نالک داى

 ىلع هدنتروص یارتفا كلود هلتلمو نانا قفاوت هزهلتسايسو, هعاجا قیاقح . روید,

 تلود هلتام نوکوب . زامهلوا قالراپ اهد میطلاب یسهلعف تاساکمتا كني رظنرب ندا
 هب هاب اع قوقح زکلا ا ا ردشل ود مالسارپ 6 زفلود . ردقو قلیرآ 2 2

 هقشاب داوم عرفتم هیءهرناس یادم قوقح هدروملوا قیت هبمالسا ماکحا هدلئاسمقلعتم

 ؟نوسلوا اع یتیرفت ءرامسق یعاظنو ی روا كاک اح هکیمرویلیدیا لح ًاقفوت هرلساسا

 . ردفانم هدهملرمغت نح ردق یتیدلوا اصف تیالو نالوا ندتطاس قوقح <« یاتو

 تقفوم هنسهلازا ارک وص ندهلداحم هج :رصع پولوا ثداح هدنرود كلکب هرد .داب ورو |
 هلارق « هداروا . زملوا زوج عبطلاب یماود هدزمتکلم كفلزمسلوب هباشم هتتشت نرولا

 اضتقا كاذک .یدرارویبدیا اضق یارجا هدیرلهمکحم ل رلکیءرد هلا اسیلک هدنناي 6 اح داع
 هلیفوس لاوز كننطل- طقف .یدروبنل والامعتسا هد می رشت قح یقرهلل وا ماک> عضو هک با

 .یدتیا عوج رهلو د نالوا یس هناکی بحاصیراتحالص یتببطت كلوب رک« ق وقح تادحا ك رک
 یماظن كلود : زز یک روباشای یامز كاکب هرد نوک و هدر رظن عطق ندراقرف یرهاظ

 کو ٤ راورلهمکح ناشاط ینم-ا یعرش هدتعضو ردبا تاقر هاب را همک ناب رو یاب

 عرش دلو ا ی . رووا لا عیرشت قح هلیرادصا رلاوتف « ندفرط

 روسدبالح یاعزانم دلوتم ندلئاسم قلعتم هبهمندم قوقح ییسهفاک كد ام یعاظن هارک و

 داع هبهمالسا تلود یسهلح «لعءانب . رارولا قسطت یشرب هقشاب ندهمالسا ماکحاو

 ردمزال كلری و تیاهن هرضاح شکمشک كرهبدیا عفر قیرفتوب ندنهرا کاح نالوا
 ندصاصتخا بابرا یارب یهو میسق ًارظن هنیراتبهام تیصومخ یئاسم قوتح هکردقوش

 « ردلماندیا لالخااضقتدح و » ًاماذ .ردلکدرکم تانسحم یءدکما میدوت هکاح بک

 هلک | ييدلعهتسیا كمردا تور هبههکح كبر ی یواعد عول یه نامز یيدلشد

 قرت هدتندم هصاطاب « هدنسهحفص سه ناه كخرا هدنفرط یه كنابند . ردلماملش

 هیازج و تراحم « قوقح « هدرلرب ینیدلوب قسطتیاح هلبق ال ثنساسا لامما میسقت هلل وصح

 مبقت موللا یتح . ردراشریدتبا لصف هراهمکح لکشتم ندراصصختم یرلاوعد قلءتم

 تداجن و ازج كرك ءقوقح كرك الثم . ردهدکندک هدورلیا اهد هدتاعر هنساسالاما



 یسهعوج یبهتاوک اف قوقح دده ۲

 ًارطحتم ندلناسم لخاد هتسهحاس اعدقک , یرب نه قرهلیرآ هراسلحم ددعتم یراهمکحم

 ییموزل ی وا لا هتسامس رب دحتم كي +دع هرادا اذه عم . ر ویدا لات هلم مق رب

 . رووا ارجا هدلخاد رامبل « را رفوب به . رولاق ىلاخ ندقعدصت ننه هک

 تادامحاو تاررقم «هدزمضع نداصف تدحو . روشدیا ضرعآ اللصا هر اصق ندحو

 ا همکح ۰ ردترابع ند:.وزل یددعت مدع كشه نديا افا یسهفظو مظنت ا

 ا آ BSE یی هدز رطر بسانتم هلج اتا هسرومع وروک یفاک ی رضاح کا

sSردو و هداف هدقم ر دنلوب اهد نمک تنه کیا راو ماکح  

 [ هدنقح هبنوناق ۀعال رئاد هنطبر هنتراظن هیلدع كنهبعرش اع ]

 یس هطبطم ینمجاهملدع

 ندناصوصخ نالوا رادهقالع هدایزكا هلسهععاجاو هیساس تالبکشت كتلودر

 تیدوجوم كتاود « هیناَضق تالکشت . ردیسهناضق تالیکسشتیسهجیلشاب هددکلبز یرب
 ییماود او یروف . ردا لدبت [رظاتتم هلبا هفلتخم تاحفص نالوا لصاح .دنسهبساس
 .رولوامزاتسم یت-ارحا رالیدعت یحم ردنای و لاح هدنرز وا هلدع تالسکشت « بالا مهره

 تالکشا ینوکو . رد ام زود نادرا كلماع وشا .دهلعتلود یک تلودره
 ی انا الو یوم قم رمز هم اد
 تالوح نابلیا یهاظت بونالپوطیرب ندهنس قوج رب تالیدعت ندیاأدب ندنتشرات شنوا

 . ردشلوا عقاو هیأت كنهساسو هعاعجا

 هحرد ر تم كتراظن هلدع بولوا لماش ینائاسم هیداع قوقحو ازج « تراحم

 یدمهلوالصاو هلاک ٌةبنص كاج هلسهری و یارعنالءدیا وزرا یرلتربغ تاحالصا ننهلهحستن

 نابیرک صیلخ هلقلیالوق ندننانعنعو تاداتعا « ندنرلتداعو فرع میدق تامر, هکنوچ

 . رولوا رثأتم اباد ندلما وعون تالبکشت ييره یلدعایو یماس . ضءدیا

 یرلکدید « ی هطباض » ك رافّوم « یشساس er ردق هیامز نق كي هلع تود

 ا و فت
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 یار هل یسهناکب لماح لرلتالوو تردق نوت « هققط اف . یدتراع لى

 هک-یناصوصخ ییدتیانمضت كنبرببعآ «تموکح روما» هینایع نیطالس نالوا یسهناک اح
 - رد ءا یسارجاو رادصا تافرصت یراداو یتبطت كب هعوض وم دعاوف « یضو رلددعاق

 تاذ یتحالص فرصت هلهجو یه هدنرزوا هبعر . یدراشعا عج هدنراسف ًارصحنم

 نه كراهعطق یرلقدلوا نارمکح یتارضح هفلاس نیطالس هج رک . یدیا دناع هنیرلت وه

 دقت تردقو تیالو هد وافتم .تاحرد ینم هنغل سناکما ام تبؤد تاذلاب هدنفرط

 ىل واتا و عماح هدهتیدنا رزرو وت مازعاو بصل رارومام «هفلتحم زد ار كرەدىا

 نامرف ینسهلوا ضرع هني رانو اه روح لصفلالجال كناصوصخ یراکدهلید هلبسح

 . ردتوح یلاثما كنعوقو هداالعف . رایدیازتاح ی ردق قمرویو

 ناطاللس . یدراریلس هديا تیّور "ةفاضا هب یهاشداپ تاذ قجت | یدابع طاصم رارومأم
 ردص رهبیدیا ردا محو لح یلحاصم عو لصا هدنران وام ناود هماعع هفلاس

 ناو لو ماست میضوو عفر ردق هبعجراو هنسیضق افق كج وکلا ندمظعا

 لکوت ران ایملوب كلام هتحالص اب « هدنحراخ و هدناود رلنالوا ا یردق قەروق

 ..یدیارارلبا و یروما هلطاب قیرفت الب دکل یرلکدلدیا
 ناود .یدیا رلیدا تما *یواعد لصف هد مه توت طاصم تا وز ۹ هدنواه ناود

 یقنع اد یر رلکب . یدراردا تار  یواعد عونه كلذک رامظعا ردص هدینصآ

 لح مدنساننا تدوع لزعلادعب یرلکب رک نالوا ریزو ی . ریّیا زا یحالص

 طبع هبیهاشداب تاذ ءرارومأم نالوا كلام ءراتردق دودحی . رایدیا نوذأم هلئاسم
 عاطم ضا ءا الب را « رلرما . رلیدیا لوئدم وشراق هنیرانوباه تاذ زکلایو

 كرلتوف نوت هصالخ . یدیا رادم هد یرکف هماع عفانم نعل «تحلصم » [رصحنمو

 . یدبا یراح یساسا یعاهجا هددحاو دی

 : ردشعا لدنت همام راماسا ییدتا دانتسا هلسهساس تالکشت كن ود نوک وب

 هام ر قوقح تاذلاب هلتروصو ز شا استک ا صومخم لک تشر هماع تیالو
 قیبطتلباق نامذ یفیدلوا تحعوضوم راتبسانم یهدننب هعر هلتلود .ردشملا باستک |
 تبالو . ردشمالاق یتق كنعدق "یقلت هماع قوقح ندیا هدافا ینتیدوجوم مدع كماکحا
 یسهلمتح تکرح راکزواحت قترا هسرولوا كجءدیا هجوت ههحاس کناه هماع
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 هدنسههاس دین ون یسهماع تیالو كالود .رولو ینسهیددح دعاوق كقوقح هدنسوشراق

 هنالاعف عاوناو نالوا ترابع ندنفوقح تلود « هماع تیالو . ردشلوا تردقر قوقح

 5 . ردشلدا دب دجح هلا هماع قوقح سا ماقتا "1

 .ردعمام ءا افتکا هلکلدیا نالعاو قیدصت یسی رام رف ك « قوقح » هدنناف ,هت كتل ود

 تالکشتوب هدناود نانلوا هدادالیا قوقح .ردشلوط میان هالکشترب نعم هماع تیالو
 دلوت راهجیتن یقوقح هدنجما تالکسشت وب زکلاپ هماع تیالو . ردساسارب مهمألا
 عا ارجاو قسطت يوافقه وف قو نوناق هسیا تالکسشت نالیدبا رکذ . ریلس هدیا
 . ردنرابع ندنسلدا عیدو هرالا یریا یررا كنتوق

 كللا ارجاو قسطآ یرانوناق وشا هلرلنالوا راح یردق كنا عضو یساوق رکا»

 یلدشو كوس كب یلی۶ لامهتسا ءوس یو: هسرولوا صاخشا ینع رلنانلو كلام هننردق

 «.رارلب هدیادعیفتسم ینرلیدنک ندتاعر ءولنوناق یراکدتا مظنت تاذلاب ارز . رولوا

 تعا نامان ینتنوصم ندهفک تازواحت كدارفا قوتح یهاغ كناوق قیرفت»
 هراهبرحم نالسای یر ندازا»« . ردکمرتک هدوج و نامضر یراق هنتمظع هان ف كلود

 صخشو . زدنا لامعتساءو س ینردقو توق ینیدلوا كلام صخشیه هکزر ولس ءانب

 یسمالدب لامعتساءوس كانتردقو توق هلع ءانب . ردک ردقهحلل وا قالم هدودح ماطر

 « . ردلعا فقوتیوق رکبد « توقرب هایسعسط عضو ثلاوحا « نوجما

 هد#ءاع قوقح ثنس-اسا ىم كرلتوق رظن عطق ندناملاطمو تر عون یھ

 هننردق دعاوق عضو كا رالثم تام ١ : ردماسم یکیدتیا نیمات هیاغ ییا یل تاق

 ا یا یعقم هد انو ۲ « نه ی رک اما تروص
 .ردندناتحم ياع هيهرادا قوقح .دییحنکیا «هیهساسا قوقح یسیجر ندرلنو

 تیالو نالوا ترابع ندنسهفوقح تردق قفلو هدرلبنو رلما دفان هدنرزوا ربغ

 وا . ردشلدا میس هرل: وق رداق هتنراهظا هدارا تا یهبق وقح فاصوا نەم هماع

 قوقح اص هدلوت یهقوقح تارثأت کیدتبا عاقبا ءدنلاح لکرب كنهماع تالو « رلتوق
 تلاعف هدزرط رر گرم ندرلتوقو هدنجما طوطخ ییدزیح كاا نوناق . ردرلتوق

 . رردزاح یتلاها قعاب

 یسهفوتح هصوصح فاصوا هدساسا نوناق كتلود « هسارجا ٌءوق « هصیرشت هو
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 - ارتشا هدنها لاصحتساو نیمأتیراهاغو عفانم كتلود . ردنرابع ندنسهدارا لاکشا نیعم
 ون و شمل آ یرلهحاس تیلاعف یراق دل وا اص ساسالا تح نم هلرلتوق زوک ذم ن الار اځ یراک

 نواق ۰ ردشلدنا نیعت یذفا مدعو تیذفات هرلهدارا یرلکدتا راهظا ارظن هر هطق

 هص) رشت هوق . رویدنا ناس هدنروصر حضاو ییللاعف طاارشو دودح كار هم یاس

 تمق یرافرصت نالوا عقاو هدنسراد طاارشو دودح وبشا ىا كنهنارجاو

 E ینەق وقح

 ینردلوا یر, ندهتوا . ردلکد شتا هعاضا ینسهقباس تیهام عیرشت هلبا تالکشتوب
 . ردکمتامضو هبقوقح دعاوق هباعرلا بجاو و دفان ًاداناسا هیهماع تیالو هن « عیرشت یک

 قترا . ردکارتشا هتحالص وشا هللسهط-او یرالثم كتلم « قرف نالوا لصاح موبلا

 هدیدخت ینسهکلمایو هلا تبرح كدارفا بولوا شلدیا رصح هدساسا نوناق رادمکح
 ۰ ردعونع ندقعإي هغد هلوا منم یتقفاومو اضر كنيرللثع تام یناف صت قجهلوا ثعاب

 یارو ادم نوما دغ ةف کالاطولمنک ندا رادهفالع یراط شنا تلخ
 3 رده دن ز وی لاصحتسا

 ینیدلوا راح كنوناق « تافرصتنالدبا رادصاهدنروص قفاوم هبیساسا نوناق نوک ون
 ره ندناماقم کهدنجراخ همیرمشت تشه هلع ءاتب . زامهلوا اخ یهصوصخ فاصوا

 یمایس كتلود ۰ ردلکد راج یمه عضو مکحرب هیاعرلابجاو تینوذأم الب كنسیکناه
 . ردعنام یو یرضاح لکشت

 ماکحا یی هعیرشت هوق نالوایسهناکی عبنم كدعاوقو ماکحا قجهلوا لمعلاروتسد

 رح هایرابتعا قلوا راح یتردق كما اغلا ايو ليدعت یهدوجوم ماکحا « كما عضو

 دقت هارلهدعاق فلتخ یح | یسهزیع فاصوا ثهنارجا هوق هدلاح یندلوا لقتسمو
 . ردیا هاظت نامز ییدتا

 زمکیدتنا نانب یننیدلوا دنقم ارظف هبیحراخ لکش هلبا" بوجو ییدتا دنلوت كنوناق
 هلدع ته <« هبرادا تده : روشوا میش هته یا یرا ندنرکیذکی ةا رجا ٌءوق

 تاماقم كرك «کاحم كرك طقف . ردفلکم هلتیاعر اک وا « ردعبات هنوتاق هدسکیاره ندرلن وب

 هدارفا هدتعبن هنیرصا كنوناق هلیرابتعا قلوا یرادلاعضاو كيهماع تیالو هبرادا
 «ارجا یوناق ه رادا تشه . راردهدنتعضو نواعم نودام ررب رمو . را ضعهزکب

 . ردبا قسطت هدهلدع ته
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 كتا ود « هدارا نالیدما راهظا ندقرط هنارجا هو نانلوا مست هنيه یربا ییا

 هد نالوا كحهدیا هدافتسا ندنفانم كنوناقو قلوا یسهدارا نیدایا ی دلکش وشا

 . لک مزال كعد ردتلود نالوا دقم هدتقیقح هلیرابتعا قملوب دا رفا

 یدنک تلود » .دلاحوش .ردنراع ندننامو هدافا كتسهدارا تلود هدنوناق هکوبلاح
 رد وب یتفکر و يااا یا كرا وف ١ دونلوا تعد هرو دیش یدک

 1 . ردو هدنالوا عقاو هدتقمةح

 طقف .روشوب هعسزجاع ندهعفادمو فیض هدنسشراق یوقو تمظء نوت كلود

 و .دتف ا ر و یلح وو تش و رج یک .ناسنار یاو تلود

 رب دودح ین یەناراهق ءوق یتیدلوا كلام تلود ۰ ردتمیق ررر مفان یرب یه كدارفا
 هحیتنلابو شغا احا یدارفا نالوا تمق احب قوج زا هسردیا لامعت-ا ءدزرط
 قسطت هدهناراکطاتحا لکشرپ یتوق كتلود . رولوا شا لالخا یتسهیناذ تعفنم

 . ۰ رلروسد ردیلامعتسا تسایس كنوق « قوقح هکرد ءانب هنسلوا لابم هلامعت-او
 وش . زا لیکشن تانمأت یفاک نوجما دارفا ییدوجوم كدادعتساو لبم وب قحا

 . ردمزال كا یرح یلئاسو نمأت یتیاعر هقوقح هدكنلود تاذلاب یک دارفا هدلاح
 وا کک یا 2ا جا ندش یاو مزاس یا هوت تات كتاف -
 سسأت تانمأت یحراخ . زالوتروق ندقلوا یونعم هدو هدهسردیا ارجا قیبضت رب
 هزادا « هدءروکذم كامات . ردلوصح لباق ريغ دش هباف نالوا بیقمت هکدلدیا
 . ردنناوق قلعتم هیهلدع

 ± ردفلکم هلکعا مامها هتاادع عيونو ا < باتحا ندناف مصت یک تلود

 ینک ۰ ردکمیا فرصت یارجا هدنروص قفاوم هنناوت نالوا عوضوم نالوا تلادع

 هدر, نیلدیا عضو نوناق هدلاحوش . ردقعلو هدنیامف هدنجراخ نوناق هسیا تکرح
 . ردغناق هللا نوناق تلادع . نعهدیا لحم هل> وضو ییدلوا قيال یرکف كلزسلادع

 يناه كنافالتخا كحهدبا ثدح هلبس یسهداصقاو هدم تاسام كدارفا تا ود

 رک صن ردلعا نایب هدنروصرب نیعمو حضاو ینکج هلیدبا لصفو لح ًاقیفوت هبهدعاق
PS,كمتا نام یرلهدعاق نالوا مداخ هبهدادا تایسانم یهدنسهرا دارفا هلن  

 - هلوا رهظم هن-هباح كتلود هدنلخاد طئارشو لاوحا کناه دارفا . ردهدنروبم

 هدلو ه كتلود هدنراقح یدنک كدارفا هد رلهنداح ناعم كاذک . را ردمل هما ی راقح
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 هندم نناوق ءدالوا "هلعو . ردمزال یرالوا تامولعم زئاح راد هنکجهدنا هلماعم

 زر هلتسهزا دارفا هلحاود هدنفشح هداسیا رونیروک یک ر زادا8الع یدارفا کا
 ؟ دز اح هدیتهام را دلو هقوقح تبسانم

 درف کیا یسجنرب : ریرتک هدوجو هقوقح تمام عون کیا هیئدم نیناوق

 تود ءدارفا رز روهطناو نوا لصاح هد تود هاو با رم
 هل. هفطو كم همهلبا غیرد یتواعم ویا هدتاود « كلام هنقح كعابلط یس هبا

 رادهفالع یتللود هده نناوف ن ايدا ضرف هدتهام یصوصح کرودیروک و

 دارفالانیب هلبرابتعا قلوایصخش ربغو ماع یا كنوناق اساسا . روبلاق یلاخ ندکما
 یعومعو ناعم, . دولوا مداخ هنیررقت كنهعاجا تنزاوهو ماظنو هنسسأت كناواسم

 فلاخت هلراهلماعم قج هنلوا قیبطت هدوک هدف كصاخشا هدلاوحا نابقلوب راهدعاق
 هلدارفا یردوجوم كراهدع اق حضاوو تبا ندفرط رکید ۰ رددراو كي لاا

 تشک كح هققا ین . رولوامداخ هدهنلوصح كن رداععا و تبنما نالوا یشراق هتلود

 نیمأت یرامشیرک هنانسانم مدس راد تنها هل رکیدکی :كدارفا تیمولعم یهدنسافیتسا
 یدناستو لاج نالوا بولط2( مدنسهرا عن یدل وار نا یک كرد دو را
 .ردقوب تحاخ هدارکت یا رد یداصتقا رک و

 هلتداع و فرع نوکوب . ردزابتما رر كلود . ردندتطلس قوقح كما عضو هدعاق
 یوناق كلود هدنقح تانداح ماطر نیعم «یسهقبطت تلباق كنهقوقح ةم و تاساسا

 رداص ندنسیرشآ و ضع كنلود < تداع و فرع . رد هدکما راصحا هلاوحا ناعلو

 هه هد اکا ا ی یو قلوا هاعرلاتجاو کردا استکا یسمسر هوک كوناق نالوا

 . ردهب و هدیادامجا كياهلع

 هنداحرب نیم ًارظن هبهمولعم تاعاساو ًاقیفوت هنسهعرم دعاوق كناملع یوتف
 هفوقح هدعاق رب یکی . ردیرلغا نای ینکجهلک مزال یساملییاب ه ًاقوقح هدنفح
 لع هحنجوم كهاشداپ یتالوا لمعلاروتسد كراوتف لیقو . ردراا عضو

 ندتمق یهدندانجا كااعر یناهيه هدر دق سکع . ردنفق وتم هنسعا صا را

 كماکحا ندا اضتقا یسلوا هیاعرلابجاو هلیراتعا ساسا . زامالوا راح یتمق ر هلضف

 EL هاما یتاحالص وشا ثكناطاس دوخایو تاذ نالوا زناح یتدطلس « یردصم
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 قلوا ندهلحوب یرلاوتف كندا دومسلاوا هلبا یدنفا ىلع البز . ردهسمک یفیدلبق
 یوضاق هققلاق ۰. راردزاح یتحالصو هوتلو هدراضاق اساسا + ردراک دن لباق هرزوا
 ندا ثدح هنیرزواهندم تانداح هک ا ؛ ردباباجما قلوا كلام هنتردق داهتجا ةدعاق

 رد اص یطار همکح اد درا لاوقا یم نادا ضایمالوا بلومعم هدنفح تافالتخا

 ناس یندقوقح باحا نامز ینیدامهلوا سرتسد ه هلئسمر ردنا سام هعازن ینیدنا و

 عضو نالوا ندنعو تیالو ندفرطرب رابضاق هالاحوش . نیسلس هلوا ردتقم هدشتنو

 لامهتسا ی ردق اضق نالوا یزجرب كتنطلس كلذآ ندفرط رکید « یتتحالص مکح

 . ردکعد روی,دیا
 تیحالص رلیدبا رومأم همکح هلا لاوقا نالوا هب یتفم و حصا كماكح

 رکنوح .زالوا بجوم یهدافر كوب كي هدناقبطت یمالوا شلدا دیش كني راهناضق

 یون عوقو ءرثک تافالتخا بودیاروهط دم قو كب هدهفاتخ تاقبط هرزوا یینح هقف

 یاد اق ا رل رکید"تكنهنفح تاداس ضاب یر ندسخرت نابزا نلک هرکوضاو
 هدنقح هلئسمنیع هدشنح هقف قرهلوایسهحش كنوو شللااتفا هلکنواو حجر یناوقو

 یحصا لوق هدنجما هفاتخم لاوقا هو . ردشملک هدوجو رالوف فلتخم نيام هنیربرپ

 لاوقاوشا . ردقوب راسمرب تباث هدلآ هتشاب ندن دقت ك اح قجهلوا رادم هنیستو ی
 هلداضرف ینادلوا قحال یصا كنها اطلس تاذ م دنق> یسالوا هب لومعم كب ؛ةلاختم

 لاوقا هجرلکس كن راحاص یوعد کنوح . زالوا شادیا فرطرب راروذحم هلسب

 یناه . ردلکد روصتم ناکما هتراماس یفحهل واراتخاو حجر ثانسکشاه ندتسلا

 فبلأت هليا تاساسا ییدتنا دانتسا مویلا كتلود نیسایدیا هسریلیدیا هعلاطم ندرظن طق
 عج لوا نا رب یلاوقا نالوا قفوا هرصع تحلصمو قفرا هان هدلح وش . زامهناوا

 دلوت كنهیداصتقاو هیندمتانداح اعقاو .زب ىلا عيدوت هزيراك اح قیطتلالجال كرديا
 یدام ناکما جا لاخدا ا یرالاق نہا كنناوق یابسانم یهدلاکشا رییس اهنییدتا
 هجارختسا ی وناق دصقم « راک ناملوا یرلتحالص هفاکنتسا ندقح قاقحا ندنیدلوا

 هدنرارطضا تربغ هقبطت ءراتصوصخ یرلکدتبا هنارا كنافداح یهینوناق ماکحا هاا یعس

 ییدلوا لماش كنوناق نوروط هلیوش قلوا ررض بجوم لکشوب طقف . رارونلوب

 . ردیا هیوقت ینسهیقیطت تیلباق هلئروص كما تبش یییناعم
 زکلای نوجا ىنا افا ینبیاک ینسهفیظوتلادع میزوتو تبعورشم سیسأت كتلود
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 قجهلوا شح تارنما هدارفا تاود عا تافک ییا لک توش نالوا صرع

 هنیرالوب عماج یناصوا نلک مزال نوجا یعازاق داتعا كرانوو كتا ییسأت راهمکحم
 هللا تاناض كج هریو تعانق هدنقح ی هما هلخادم هیهناضق روما رارب ہلکا ماها

 لوصاوعبنم كراك اح هلی یکرت تروص كرلهمکح . ردهدنتیروحم كا زیهجم یرلنوب

 هدتکلغ هلتروص كندیا نیمت هطابضنا دعاوق یراقجهلوا مباتو یرارایتءاو یناختا

 . ردمزال كمربتک هدوج و راهمکح قسنکی ردق یتیدلوا نکم

 E شک زا فونصو عاونا فاتح قرهلسای یران وناق تحالص و هفط و قحا

 دصقم هکدلدیا ناست هدنروص ییعف یعاونا كرلاوعد یرلکج هلس هدیا تورو یرلاضق

 عو یکناهو هدناخاد دودح کناه كەك عو رهو فص یه . زامهلوا لصاح

 هدنروص یدج ینکیدتیا باجا یسلوازتاح ینتحالص كا تبّژر یرلاوعد یهدتمدقو

 هک ان ؟ ردندنمزاوا مهم كا ثنلادع میزوت كما نیمت هركوص ندنسارجا تاقیقدن

 یفیدناوب یضتقم یمعا تمجاص هنسیکناهندنسهفاتخم 6 اع كتلود یحاص یوعدیه

 . نوساوتروق ندرلتفلکیلام و یدامو نیسلیب هلقایالوق

 ههناضق روما هدنروصک كتلود هدنسهیاس یرانوناقتیحالصو تالبکشتوب هثیا
 یادیا عنم یزواجت ًالباقتم هتحالصو هفبظو یرکیدکی ثلراهمکحو عطق یمهلخادم

 .زانوایرغودكمروکی راع ندتیمها یهینارجا لوساو یهک احت لوصا هدنابموب . رولوا

 TAO لوصا .ردک وس كب یهداعتفاو هعاهج ا دل ران و هق اف

 قوقح قوحرب اءقاو . ردکعا نمأت یتساعلوا قردصت و راهطا KE روضح كقح

 هدنس دوج وم كقح نکل ؛رولوا لاصحتسان قلف لع هغازو یوعد هدلاوحا رثک |

 لصاح نارورص تام رب هدرلنامز ییدلوا ثداح فالتخار, ایو ینیدنل و همش

 ناو لاتتمالاهام هدنمیزوت كتلادعو نانلوا عابتانوجما تمجا مم هب هکح هتشیا . رولوا

 لوضا هقساب ندوب ۰ ردلون تلادع هک اغ لوطا و ه39ع لاعا و
 كقوق> عازتالب هدلاوحا کا .ردمظءكپ یریثأت هدنصوصخ منم ینازسقح كەك اع
 .ددندنساهلوب هلدعاوق ندا نیمأت ی لاصحتسا هلتمجام هک احیسالوا .دکا ققح

 یافا مک ادیب کلب زا تمدخ هنسلدبا قیدصت و راهطا كقوتح ز کلا هک اع لوصا

 ربح هءوض وم قوةح ردا نمضت هدییلامعتسا رج ه دن رل:دیا عاتتما ندسدو ده ہل
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 ندافا یدهعت كناود لا هتشیا .ردیاهعاضا ینتمف هدردق ییدلدا دس ااا

 . ردیوتح هدیماکحا قلعتم هربج یجهدا لامعتسا هدنرزوا دارفا ندبا عانتما

 یا ءلدارفا كنبرلهدعاق هک احلوصا هدریدق ییدلدیا قبقدت ندرظن ٌهطقن رکید
 وکلا ترا اطا یوعد ءةيقطاف < ررولوروک ییدسا«لنکشت ری اتما یضتقم هقوقح
 یاکما هءفادم هحتسپ مس اکوا . ردلکد یفاک كا هیارا E یراکج هدلا تدا ص

 كياعفام ینالودندنو .ردمزال كل هارا 6 احرب فرط ینو ردتقم یکی یدتیا باج اكم رو

 شات یا وا و ها لوف:یلع ,E تاک اح هللوصا یلوا یهافش

 ینیدلوا عنام هنسمتا فارحا ندفرطی مزاول ك اح ندفرطرب هجناک همسارم ییدتبا
 مداخ هعاجرا هبهرلادرپ مظتنم یاارتقا همکحو قیقح ما كرلاوعد ندفرط رکیدیک

 ها و یاو یدال فا فدک اع واد ارعا اطا وش 2 رولو
 نبمأت ینلاصحتسا كقوقح یسهعاجا هفظو كن هک اع لوصا . رولوا یالوق كتا جارختسا

 تایعضو هلا قوقحو یهفوقح تلاسم نالواوزج رب ندهعاعجا تلاسم هاروص كما

 و هدنکلعرب د ام لوصا یا . ردکعا نمأتو واع ینهآ یهدنمرآ اف

 و وا 2ا ا راد تاغ ن هم اک لوطا رووا ردا کار و یوو
 اک 2 ناو و یر لارو کاک :نوصا وب لک ا مظنت نسح . ردا هاظت ییدلوا

 . ردا دار هلا نیش لوصح ههباهر ر ؤمو داععا ههلدع « یمش

 هلدع روما « تاضاسا ییدتبا دانتسا نوک و هلیا یدساس رضاح لکش كل ود هتشيا
 هلاح رب یدورض ینسارجا تاحالصاو تالیدعت ًاقفو ءرالصا زمکیدتسا دهع هدنتح

 ۳۰ تورو تصور ىجا تنال دونه تاحالضا وتشا دز دم کا
 یتسیداع كنالکشمو ریذاح نادار لصف قو ضیرع هدنعهبجوم باسا تتموکح
 هدكنقوقح رارقتسا نالوا ینکر نکرر كنهععاجا تلاسم هحیتنلابو كا مازلتسا

 لاوحا .ردلکد دو لباق ًاسطف ندنفیدلوا كعد كمرو تبسس هنسالوا لتخم اهلا ىلا
 كرهداارحا ی اقسضت گاد ندف طا هدلوحم ناک هعوفو هدضصهبداصتفا و هعاعجا

 ردق E ندرود نامظنت ینللد ك هضق و . ردمآ ینلوصح لوا نارب لاو

 جاتحا و E زرولو اد نایدا ا مدح هلدع روما هدفرط تدم نک

 ۳ هر ا وا ور . زذطد هدرصجم هزمکلم لا

 . ردشنلو لمتحم قتلوا یدهان كتابالقا هقشاب اهد



 ۸۰۱ 8 یسهطیضءینمجنا هیلدع

 طوب ص هعج صر یریآ ردق هبیدمش هدهنوناق هعالوشا ییدتیا منت كتموکح
 كیالکشم و ر داحم دل وتم ندعح م د دەت هل ر وص یطر ر هب هل دع كن هبع رش احم نالوا شلاق

 مت ط ضد توماس ناتلوعنال زا اس یفلکع وا عج هرکس وه کز لک قد
 تموکح زمنمجما . یدلروک..موزل هنخاضیا ًازاروبح نون وعت ند لوا نوک
 تاساسا كل هيلع تود هليا ردق یتمیف كثبشت ىلاع وب نالوا عفاو ندقفرط

 دع ندن هل همظع تاحالصا نمْوم ین دعمو تباقحو بسانتم هلیسهبساس ةرضاح

 تهینوناق دال . ردسشعا لوق ًاةفتم هلیرابتعا یاسا یهینوناق هحمال ویشا ییدتیا
 ندهلاب هس رخ كازا كانا تب دو كلام ادد دم یارب دار هک هنقفدت كنم یرلءهدام

 8 هنفج هس هلوا یتسانم هلبا هبادع هده « تخشم هو هنسم4۱ نمضت ینشر, هقشاب

 هدنروص لدعملرهلروک یفاکءدصقم نامت هت یس داب یجنکیا.ددشلوا رک رارف ًاقفتمیط
 هموزل یه کر ندس رر, هلبااضعا یل هکر دق 2 «شلدیا غارفا هلکشنالب 0

 ءدوحو هدندزن نیم همکح ءدلاح ینیداوا لصاح قافنا هدنقح هرقف نلیدا هوالع راد

 نلیدا ارجا ارا نیر كامب دا فالتخا هول وم یاوعر كنهراد نلیربتک

 هرزوا كما نمأت رطانت 2 یرلمات یخ زاد نلیدا شل هنلبکشآ هاب | اع

 یس رظانتو شلاق هدتلقایأر یءدننروص یسلدیا دانا كنناونع یسرتاد هعرش

 ناشاط ینمات

 نایدیا ثادحا ندفرط رکیدو یفیدلوا هدکعا لاغتشا هدلیا هیراجم لئاسم یمهرااد

 -هرادقوقح كرم هک مک هتن یفیدالوا یشرپ شارا نامزره اساسا

 راود هدردق کیدلر ویمان هعرش هقشاب ندنسالوا قوقح كال؛اسم كج هديا دورو هه راد

 هلتهج ج هلیا دیلوت هد ی اهذ ینیدلوا هدکٌما اضق یارجا هبا ماکحا یعرش ریغ ا

 كنه راد نلیدیا لنکشت كتهدام ینکیا .ردشعا نارتفا هترنک | یاونع « قوقح یجرب»

 تاقیقدت سلح هلیا یلاع ٌهناخاوتف ینمی كل هقباس لوصا هدوب هجناک هتسهرتف دنا هنفاظو
 نمضت یغیدلوا .دکلدا اها ناک اک كزبع و ققدن لوصا نایدیا ارجا ندنرلف رط هیعرش
 . ردشهلوا غا فا هاکش كج هلی هدیا هدافا هدنروص حضاواهد یدصقم هلتهج ییدتا

 ندهمزال ی رهظم هقاظوو قوقح ینیدلوا را لراود رکید كنهراد کی هدرب
 . ردشعلوا هوالع اهد هرقف زر ههدامو یم و

 ارجا یقاملاو طبر كرهبدیا فالتخا هدنقح ساہا ینیدلوا یوتح كل هدام یحنجوا

 ر + هدنسهرآ یاخازرط كذبرلگ اح هیلدع کاح هلیباما لوصا كنساضعا احم نانلق



 یسهعومت یهنلوک افقوقح >> ۲

 رو ینرنتیرهظم هنانمأت توافتم كناوذ نالوب یک ارتشا هدننفص كل اہ یناقا قلیریا

 ن رام كتا هدو ی رلل وط با هماکح | یوا ناامض فصض كنم کد یوق كامسق

 1 اع هدكرلنوب هلا یفح هلوا مزلتسه ی رل:لها مدع E اعوت كن هاضق

 نارتفا هتسرند یار ی هدنقح ی و زل یرلباعا یارجا F0 هتنواق ید زااکشت هماظن

 رک رارق یساشا قرهنلوا هوالع یسهرقف « اقفوت هنصوصخ نوناق» كنهدامو شمامتا

 لوا

 حالطصا هدنددص <« ىلاطبا كرارقو دقعر, یسهلکخ وسفم » لمعتههدهدام یشدرد

 ندننیدناوب عوضوم یربعت « خوسنم » هدنماقم یتعم یافلا كماکحا و نئاوق بولوا

 هدیول وازبمع هرزوا كمهمریو نادم هنلودح تالکتمو شما رره یححصت هج ووا

 كنمکح نواق وشا هدهدنفح هع رش حح و تامالعا نالواشماندیا ل6 ا یاقفدن رونه

 . ردشمناق هوالع هدام یحنشر هرزوا قم لوا نام یکج “لیا نایرج

 نوناق وشا » هربخا هدام كرهلروک موزل هنحش رصت كح رات کج هریک هتعرم كن » ق
 . ردشلدا لیوح هنتروص « .ردارجالایعم ارام عا ند شن خم رات

 ) 1و اور ید دام اس اکو رای ای روم ا تت رظان فدع اار و اق
 مدقو ضر هیهبموع ته هینواق هحمال نا لوا لاک | یناققدتو شهلو ححصت

 یر سه س . ردشمالق

 یوعع رودرو

 اه مم

 ےک ےہ ےک
=eےس رت  



 قدضل هلا نشسح ەدەقوە> داوم

 . ردنرابع ندکعا راجا هیادایم موکح كرهدیا دیده یلویدم «قسضت هلا سح

 یدلدبا زوج یسح كنودم نانغا اها یننید هدنسهفاک ناه كيهفلاس نتناوق

 هطساوو نناوق د ۱ . ردهدقلوا دومشنایرج رب سوکعماکوهدنناوق نوک وب ءدلاح
 .ددرلشع وط مبات هنادیدح قوح كيابو راشمتا فذخ یهیارجا

 نونق . روییدبا لوق یتسملیبهبدا قییضت هلبا سبح كنویدم « زم وناق ارجا
 یار دات مدایز اهد هدنامزر یتلما لی تسدم هم فع رم

 .زروےروک بسانم یا قق یح وب نالوا زاح

 : ہدرقم اقر ا تاعولعم

 یر ندهمدقتم نورف یلدا راجا هیاقا یثید كربدیا قضت هللا سيح كب ودم

 رب دیدش كا یتسبح « كنودم ینوناق هحول کیا نوا هدقوقح امور سا . رددوحوم

 نیزسقلوا جایتحا هتصوصخ رارق كك اح نیاد هدامور . یدبا شنا لوق هدنروص

 بوروتک هنسهناخ هلیادب عضو هنصخش كنویدم كرءدیا ظفلت یظافلاو اشایمسام ضعب

 کد رک ند دا ریمشآ تو رازاپ چ وا .لفاال هدنف رط تدمو و سح نوكش آ

 Nau . یدیا ّراح یتحالص كما عیب هدنسهوا یره رب كرهديا ریسا ايو مادعا

 . یدتیا فثاغ یدش هليا نامز ارجا لوصا وب نالبند زە

Systtême formulaireیملسهابدبا ساح كيودم هدنرود هک اح لوصا نالو  

 كملیهدیا مادعا یو ربا ینویدم كنیاد . یدلدیا طرش قول کک اح مکح نوجا
 كج هل هداه دات ید هللا لګ ویس ی ودم قحا هدرودو ناد .یدلیدباعف ر یتحالص

 . یدلوا كلام هتحالص قمردلو هدنسهظفام تح نامزر ردق

 هدلاح ینیدلوا یرادتفا سح . ردشعا زوج یسح نوجنا نرد هدهعرش ماکحا

 لام رب نرد یک ۱۰. دولوا قیظت هززوا قلوا ازج ر وشزاف هنوردم نامغا هیدأت؛قنید



 یسهعو# یمهدلوک اف قوقح فو 6

 قرهنلوا ضرف یرادتقا هشید هدا هدلاحره كنویدم هسیا زلم هلبا دقع رب ایویدب

 یعا هدهعرد نید ر كود هقق اف . دونلوا ارجا یسح هنرزوا یلطكتاد

 توعد یازاح ارش یماعا هدأت د كنهسمک رب نالوا ینعو". ردیا تلالد هنس اغ

 كنسملدبا سبح ردق هب هجش دیا ند هیدأت هل مس وم ی راد مع مظعا ماما .ردروصة ر نديا

 یتسهلوقنملاوما سوبحمنویدم هروک هنیراتمّهح هلا راشمماما .ردرلشلوا لاق هنیزاوج

 روال وا قالطا ندس-بح نوک جوا هدریدقت ینیدلوب هدنسوزرآ هیدأت ینید هلبا عیب

 قالطا ندسح نویدم ندیاراهظا ینسوزرا تایدات یارحا هلسهلوةنمرمغ لاوما هدهسیا

 یمالفا كیود-م . رلاق سوح ردق هبهحایدبا حج ندنفرط کا یراقع . ض«ەلوا

 . رولوالوقم سادعب قحنآ یساعدا

 . ردرلشماعا زوج ینسح هدنروص ینیدلوا یهاظ ههادلاب یرقف كنویدم اهقف
 [*] ضم نالیدادادعت ندنفرط اهتف . رداکد دوجوم بس نالق عورشم یدح ارز

 رسیكنودم هدلاوحاوب ناد ندنفردلوا ناکما هضرفیلاح ٌهعس كرلنالوا نویدمهلدس

 ۱ . رول هديا بلط یتسبح هسیا ردا تابثا
 یلماعت كی «ءطق یه .یدیا تکلع ر رونلوا لمع هللا لماعت هداط و نورو + هسنارف

 هلت روصو تدشیع دلع له هدیلوصا قبضت هللا سبح ندنکیدمهزکب هتیرکیدکی هسا

 یدح كنودم هدناعطق رك نالوا راج یزج كنهلوقنم رغ لاوما . ىدغلوا قسطت

 . یدا نزارخا "عداع قیرطر

 کیدا لرد یتسلوا رخ لباق كنهلوقنم رغ لاوما هروک ذم تاعطق ها نامز

 نید عونره قترا . یدقج ندقلوا یئارجا "یداع قیرط رب قبضت "هللا ساخ هلتهج

 سبح كنویدم و یلارق ٌهداراو لماءآاو فرع بولوا لباق كا سح یودم نوجا

 . یدبا رولوا لباق سبح هدریدقت یغادلوا دوج وم یدهءترب راد هنکج هل هللوا

 یویدم نوجما ندر, یناهره یمهمانها ناوم نالوا رادصا هدرصع ی ٩
 تاعام ەد رع یک ۶ « همان سهاوب . یدتساشخ هرانیاد ینذحالص كماسهر دنا ساح

 زاعلوا ذافنا هد: وراق یسهلر> عاوا كرلدویدم هدنجما نارح دلوتم ندهساسو هبهذم

 . یدتسیا كنا نمأت یتسارجا كك احم تاررقم نالک هلاحرب
 لیدعت یماکحا تنسهمان ما نلوم همانیهار زکید نانلوا رادصا هدنحراا ۷

 كم رش ظح  هحوز ةف «لحّوم رهم قالطلادمب ولو ءدم مد «فلتم لام «ماخ لادب []



 ۸۰۰ ۷ سيح هدهقوقح داوم

 ندن راهب رام تالساعم هل! راتو بدم ینجا قالطالالع هحنجوم همانما و . یدتا

 نالوا نویدم هلبیسرپ یراجت ریغ هدهسیا رولیبهلوا سبح راراجت نوجا نیدرب تبعه
 نوجا هیداع نوید ینانتتسا ضعب قجحن | بولیدیا اغلا هلیرامتعا ساسا یس كرازسنارف

 . یدیا ریلک مزال قعلوا قسطت

 ضعبو كنا تازاح یرلنویدم ناما تکرح هلبا تب صولخ هدایز اهد «همانما

 هنکج هل هوا سيح كنود« همان او . ردشعا وز را كما نیمأت ینسارجا كن همهم تادهعت

 تای شمت و كراربغص هليا رانیداق و . یدتبا دع نکی( ناک یالواقم ییدتا دقع راد
 . یدتیا صح هبهنعمو هردان لاوحا ینسح نوجا نرد كراندبالاک |

 هنسمام هلن دوک تلأت,لباق هلی هنصخش تب رجا «نسح نوعا نیدبق اعتم ی رک لالتخا
 :لشیراتودم تاود هصالاب نکا شلدا اغلا هللا نوناق لح رات ۱۷۹۳ ترام ٩ یتیم

 هسسأت رارکت هرکص هتفه چوا قرلوا هما یدنک تاود هانب وا دیازت یسهلطام
 هننیحاللص لیصح وذج هل كل رهدیادیدم هللا سمح ی رلذودم یدنک تلود .یدلاق روح

 ندنکیدتبا توعد قح یهبمومتیاکش یرلمالوا كالام هقحو كرانياد راس نکیا كلام
 ندنساهامدع كنه دم تادهعآ مومعلا ىلع نوناق نالیدارشن هدنحشراب ۵ هنسزوتو 6

 . یدلیا لود یر راملیبهلیدیا سبح كرلنویدم یالوط
 ین رسا قتل ایج ینوناقهفوقح تاک اصلوعانالیدیا رشنءهرکص زار و یادم نوناق

 هسډح نوجا نيد هدنرود قللارق نالیریو یعان نوساروتسهر .یدروک بسانم یهظفاحم

 ۱۸:۸ . یدلدیا ففحم یدش كيوناق یلوا هليا نوناق ییخرات ۱۷ هلکعا دنازت موج

 افلا یسح نوجمآ ند هلیدصقم شیاع رب هوم هتقوم تموکح ندیا سسأت هدنخراب

 ۱۸:۸ لوا نوناک ۱۳) یدلوا روح هست ;Ee هدقرظهتس ینع هن هدهسيا یدتا

 .یدلدیا اغلا قرەلوا یماەق سبح نوجا نيد هدهسنارف هدرا ۱۸۷ تیاه (ینوناق

 دیبأت هلا سبح ینهیدقن تازاج هليا هصخش قوقح دلوتم ندمرج رب زکلای نوناقوب
 سبح یه احم فراص+ قجهللوا مکح هنهل تاود هلیبس مرج روک ذم نوناق .رویبدیا
 مدع تي هک ا رام تلود تز نده راع ٩۸۷۰ هده سرا شماعا دات هلا

 ۷۲۳ ندنکیدتیا سح یتیروبم قمابق ینغیچآ هجدوبرب دیازنم هکدنک دلوتم ندنهیدأت
 ك افرا« ن م هنهل یالوطندمرج هلا نوناق یخ رات ۱۸۷۱ لوا نوناک

 . یدلدنا ززو یسبح كنویدغ هدهلبږس یماقیا مدع



 یسهعو# یسهتاوک اف قوقح 8 ٩

 نيد «نوناقنالبدبا مظنت نوما اينالا موم هدنحران ۱۸٩۸ سیام ۲۹ هداینالآ

 هه اع لوصا "نالیدنا»رمعت هدنخ ر ۱۸۷۷ هدهسیا شما افلا یناوصا سبح نوح

 هليا سبح نوجا نیمأت یتسافیا كنهیندم بئاجو دودحم كيو مهم ضمب یلوناق هقوقع
 وا تیام رلنویدم ندیا عانتماندندابشیافبا هجا .یدتیا زوج و سیسأتیناوصا قبضت
 . رول لوا سدح ردق هنر ماتخ كناوع.

 هدروک ذه خمرا یطابتحا سبح نالوا دوج وم مدقم ندح را ۸ هداسنالا

 قرهربحاق ینلام هدرردقت یفددلاق تسبرمس هک هلو .ردشمهلدیا وغا هلبا نوناق نالیدیا رن

 سبح ًاطابتحا هسیا نونظم یسملیق نکم ريغ ینماکحا دیت كمالعا قجهلوا ردا =
 یل ا۱۸۷۷ نالوا یعم مویلا .نوستیا زاربا هربتعم تلافک هدیابوب هکر کم رولیبهلوا
 اد هننیدلوا زاحیرادتا هیدأتینید هنودم نادا هحنجوم یوناقهقوقح هک اع لوصا
 هنلوا سبح هدردقت ییدعا نا نویدم .ردکلامهنتحالصكعا فلکت راهظتسا نبع رب

 یادم تاچ كسح . رونلوا قالطا ندسیح لاحرد درده ییدتا ناع و ررام

 : زدن ىلا

 هدنحشرا ۱۸۰۹ سوتسعا ٩ قحا .رددوجوم یلوصا قدضت هللا سح هدمرتلکنا

 هنسافا مدع كل هدم بئاحو ییدتبانامآ قح | یتدضت هلا سدح «نوناقر نالیدیا رشت

 ینءرتلکنا كتو دم ناد .رددوحوم یطاتحا ساح عول رب دود کیا .یدتسا رصح

 هبا رولوا اريل ۵۰ لقاال هدیولطم رادقمو ردبا تابا یتنیدلوا هرزوا كما لر
 . رولت هدا باط یتبح كنئويدم

 یازجر ًانوناق هدهسیا شلدیا وغل یلوصا قبض هلیاسدح هلبرابتعا ساسا هداقحاب
as E 

 . رولیبهلبديا تمجام هناوصا قیبضت هلبا سبح نوجا لیصح كنانيمضت ندیا بترت
 . ردنا اضتقا یبلوا زواحتم یفنارف زوبجوا كند رادقم قحا

 رکیدو راشمیاوفل ینلوصاقیضت هليا سبح(یژروهژ) یسیضهب ندنراتموکح ام
 (یک یراتموکح نایزیئو « قروبوت ) .ردراشملا رصح هبهنعمو هدودعه لاوحا یرلضمب

 قبضت هللا سبح نوجا یسافتسا كنهصخش قوقح دلوتم ندمرج رب هدایاتیا
 . یوناف ۱۸۷۷ لوا نوناک + . ردزاح ربغ هدناصوص ادعام بولوا راح



 ۸۰۷ ¥& سبح هدهیقوقح داوم

 كنودم هلم س تادهعت و نوید لصحتم ندهبرا روما قالطالایلع هدهدنالوه

 هد رب دق یساها مدع كيادهعت ع ول ره هحنلک هادهعت کەدەداع روما . رد ا یدح

 هدنلاح یسافا مدع كنادهمت نالوا شلدیا دادعت ًانوناق قحا بویلوا لباقیسبح كنویدم

 فطع هلو دم هدنسهلح ناه كل وحا ییدتیا دادعت كنوناق . رولمهلوا سدح نوبدم

 هلج زا . ردیتازاج رب كناريصق وب قیبضت هليا سبح هکرددوجوم روصقر, كج هلیدیا
 لر ومأم ابو ی هداع مدعیرد ندا ققحم ء دهد با ادعب هلا روححم كنصو ايو لو

 .آراریاهناوا سبح هلدس یسهّما در هنحاص یدقن ایو همیدو یتیدلآ هیرومأملا سسح

 سبح یالوط ندشد نالوا هبیرب ینجا نالوا یهاکتماقا رب نیعم هد هدنالوه كلذك
 ۱ .زوانهلوا

 ییغ دم د م دل كعريضن را یسم

 كنهدم تادهعت ءسبح - الوا .رالبق عورشم یسبح نوجمانرد ببس فلتخ ییا
 كأرلت و دء یحاص تدءوس . رول-هللوا عضو هرزوا قلوا ازح نوجا نمات یتساها

 ۲ یراعاللوف هدراشیا لکلهت كا هللدصتق قلوالناب هورتر لوس هناسخ یهقشل اضرف

 ردقهبهجرد رب هلهجو و و ندا زج راهظا ندهیدأت ینلابم یرلکدتبا ضارقتسا هلیسح

 هعاجا تیم وگتلادع یرالشا تازاع كراو دم ندا لات و یک
 6 نوبسالوکهسا كوب هدرلرب نایلوا زاح سبح نوجا نند . ردمزال ندنرظن هطقا

 . رولوا هدایز اهد یرلهلماعء راکتحا

 ییدمهدیا هیدأت ید هدلاوحا ناسلوا لباق كما فطع تین ءوس هنویدم قحا

 فوید نالییلیدیا دیبا هلبا سبح نوناق ندننجهلوا عورشم یسح كنودم نوجا
 . ردللا دادعت و حرصت

 زوج نوجما قیقحت ىنخيدملوا بولوا یرادتقا هنید ةيدأت كنويدم « سبح اینا

 نو اا ات لام کما طظ بولو راپ یرادقا هدا ید, یو ا

 ةیدات ها كنود ةا نونا یس اد دیا نید هیدأت نوجیا یسغ صلخ ,ندسج

 . رولوا نونظم یرادتفا مدع « ًاغر ههاوط نوت « هند



 یعهعو یسهتلوک اق قوفح د ۸

 هکردقوش . رریدتیا باجما ینسملییهیدیا دییأت هلا سبح كلود عولره بیس و
 . ردشلوا فده هاضارتعا قوح ر یلدا دات هليا سيح كنود موم ا هنس وي

 ندننیدلوا لوادتم یک هراس یاشا یناسناسق هروک هیاملع نالوب هدنیاع ك.دح

 یافتسا نياد هلا یبح كنودم و ردقو ا ج ا نا یے كنم مکه

 اریز . ردلکد قفاوم هدهتلادع تاباحا سحنوجحما ند مومعلایع . زالوا شعا قح

 .رولواشلدیا تازاحم تک الف و قلزمسطامتحا هد مهو تد ءوس مه هلروصو تدش ني

 .ردراوتهبا دمر فساتنایاش هدنسهرا سيح نالبدیا قسطت ةازاح هلبا سدح نوجا نيدو

 هدین یم و راتعا ی رکا رط كلرلتدیا مالک و هزادا هدنهآ « ساح نوجا ند

 ار ردا تکرح ًاعبت هنماقتنا نح ابرثک | ناد هلا یلط سح اریز . زنا دییزت
 ۳ o e a یر 3 ۱۶ رانا اراک توام
 . رلردیا تسشت هیهلماعم یارحا قرهلآ هتفد رظن ینکالما و لاوما كج هلهدیا

 هدافتسا ندیعاجا عقوم یرلکدتبا لاغشا هدایز لا سبح نوجا نرد ًارظن هنادوق

 ا كحوک نالوا یراتورت هقشب ندنرالمعو یہ ایو راتویدم تحد نالوا وژرا

 قل ندنفرط راراذکشیا و راجوطنوقسا كجوک لج هجا ع هدنتقح راراد

 یرنک هلا سالفا نالعا یک کیدمتک هدناوب یراشیا راراجت داملایع ر دەدى ر تا

 . رارولوا بایاهر ندسبح نوجا ںوید
 رب كلوس ايو لامعتسا ءهوس هنویدم «سيح هدهقوقح داوه هجنمرکف نیراش

 كيود ضد زا "ةقفح و مهم ضعب او هدلاوحا كج هل هلیدبا فاء ا

 هدلاح یتیدلوا تباث یرادتقا كنودم هدهراس داوم هکلب .ردیمل لق عورىش» نوجا یمات

 . رولوازاح هدققارم راتخم یک ام م دما بودیا قببطت یسح
 عضاو ندنکج هلببهدیا توعد یفالامعتسا هوس قوج رب یلوصا قبضت هليا سبح

 وب كزءتقوم نوناق ارجا . ردبا باسجا كما ذاخا رییادت عام یالامعتسا ۇس نوناق

 : زروسدبا رادتبا یتآ هجورپ هنیدقنت و لصفت كماکحا ییدتیا اوتحا ءدیاب

 یا كلو رم

 هم اوور هے ھن را یک ااا کہ كنود نانما هیدآت یتنید

 . ردلکد ارج سدح نوجا نيد هلبراعا هدعاق ارز . ربلک مزال یلدا تانا كللاح



 ۸۰۱ <K سبح هدهبقوتح داوم

 هدنهبفاعتم داوم هدهیا روسدیا ناب یءروک ذم هدعاق هدنسهدام ىم ۱ تقوم نواق

 ینسح كنودم نیزسقلوا تجاح «شرادتقا تابا هدهراس تاصوصخ ییدتیا دادعت

 .ددضارتعایاح ندنکدملیدا عضو ام هنععدصقم ر یرلانت-ا كنوناق .ددشما زیوجت

 نالوا شلدیا لوبق ندنفرط نیادو نابب ندنفرط یدنک » الوا ًارظن هتقوم نوناق

 . ردقوب جاتحا هنیرادنقا تابثا كراهسمک اناعا افا ۰۰۰۰ یطساق هیوست تروص

 هلتهج یا ضرف دوجوم یرادتقا كلو دم ندا هارا هوست تروص هشد نوناق

 هزحالاب هدهسنا اروم دا وزرا ققار هدازآ «ندتفک زادقا تاتنا» هح ورا یاد
 یساما هدعا-م نوجما تابثا یعاض هنویدم ندیا عياض یلام قرهلوا تک الف راحود

 . زالوا تلادع قفاوم

 .ردقوب موزا هنابنایرادتقا هد هدأت كنویدم نالواموکح یالوطندهققن اینا
 یملیبهلو موکح هلا هقفن كنهمک رب نابلوا ینور كنوناق عضاو اي بسهموزل مدعوب

 ندد زار كفش رظن هيه نالوا یاد قم ابو ندا لمات ییدنوآ لباو

 هبهقفن گنوح . ردلکد دراو یرب چه ندهظحالم یاو . ردیا تشن ندنلوا هلضف
 بجاو هی ندیآ ءرک ضمب ۰ زما تاالد هرادتقا هییوت یهقفن اقلطم قلوا موکح

 لبس هدكي یسهدأت قترا كرءدیا کارت هلتهج یساملوا بط هلتقو هقفن نالوا هیدأتا
 هیات یهقفن هسمیک نالوا هقف نودم دوخای و . رولیبلوا غلاب هنوکی رب مهم نابلوا

 . رول هلوا راحود هتک الف رب نده

er O EE ESتفم ددمهوآ ابرفان دفع هلو هدال تهاو  
 یهدنزلارآ ابرنک او .ردبا توعد نرفانم هدر را كما زوج یدح نوعا هصوصح
 دوجوم توادعو ضغب لک لا هدنسهرآ ابرقا نالوا شا سکع ههمکع فالخا

 بیس هصاطاب هدریدق وب . رده صف یرفانم كنجوز قالطلادعب هصااب و . رولوا

 لوقعیبح كجوز هسیا زجام هدندیدأت یهقفن وز بولوا ینکرح كنهج وز قالط

 نکل یتماقتنا یساح هجوز وشراق هجوز نالوا موصعم ارز ضوهلندبا لوف هچجهملس

 یسوزرا و یلعف یدنک كنهسک رب نکا و رول-هلوب هلو رب یی هدنوناق نوجا
 قج هلق عورشم یسیحهلیس نيد ر, یيدعا هدافتسا بولوا بجاو هنیرزوا نیزسقلوا
 هتف بت هبظحالم وب درج نههبعرش ماک>ا یتح . ردلکد روصتم بب رب چیه



 یسهعوم ی.هتلوگ اف قوقح 0۱۰

 هدریدقت وب . ردشعا قیلعت هشنابنا كنبرلرممی لاح یا رام هلیدیا سبح كنیرانویدم
 هلقلوا نوجا تازاح ی رادار ترابع ندنراتعاطا مدع هئوناق یرلملسهلیدبا سدح
 ۱ .زاعوا ددر هدنتعوشم

 كسح نودم ندلوا موزا هاا یرادتفا نوجما ینمات كفاقوا و ماتا نود

 اقلطم كنوبدم هلسلوا فاق وا ايو م كتياد .رددنتسه همس ر زاملشالک ا هدیزاوج

 نورقم هتلادع رکف كمروک قیال هنازام ینویدم هدلاحه او كعاضرف یغیدلوایغ

 رب هدنازام بلط < هدنالماعم ندننیدلوا شا نالعا یاواسم یساحا نوناق . زامهلوا

 فاقوا . نمهلوا یرغوط كمزوک قرف ی هدنسهرا لالاتب « فاقوا < منی ريع « می
 یرلاضر كرل | هصوصخ ماکحا نالیدیا عضو هدنقح را وارظنو هیاح جاتح یکم ذی و
 . ردنللوارصحتم هلاوحا ینیدلوا ریثأت زاح كناضر "مان هتسمالوا

 0 دا تا یعیدنوا یرادفا تد هيدات صوصحا,- هلا سیح ًاماذ
 ندسبحوب .زالوا شادیا نیم هلضف اهد ےب و فاقوا نوید - هدلاح یکیدلدیاقبطت وشراق

 . رلردیا هدافتسا نوجا نیکست ینراماقتنا سح رلصو ایو یو هدایز اهد

 سبح یلود نوید هدلاح ییدتیا دیبأت هلا سډح قالطالالع یفاقوا نوید « نوناق
 ۱ ادا < یرادتقا تانا كود هد ا لزا نو دات

 . (۱۷ هدام یوناق لاوما لیصح یلخرات ۱۳۲۵ سوتسغآ ه و ۷

 قملیق نکم ید ٌهیدأت هلبایمعو یعس بولیقار تسبرس هيا ندنسبح كنویدم
 تا عدم هک رک رد لريخ اهد نوجا تکلغ ىدا ھو او مه و راتویدم مه

 فا

 نانلو ینلوشراق هدنتمذ نویدم نيد هحنجوم یسهدام یمن ۱۳۸ كتفوم نوناق

 سبح نزسقلوا تحاح هنرادتفا تاسا هج ورا هدردق ینیدلوا ثتعنم ندناصوصخ

 هنخیدلوا یرادتقا هبیدأت ید دلوتم ندنای1آ قلوشراق ندننویدم اریز . رولیهللوا
 كنودم هدنروص کیدا تالا یغیدلوا فلت كءلوشراق تقوم نوناق . ردیا تلالد

 هدنریدقت یردوجوم كفلوشراق كنوناق هققلایف . روما زوج ینسدح رادتقا تابثاالپ

 یرادتفا 61 «لکد ندنسلوا تازاحم قحتسم كنودم یا روح ییبح كنودم

 یروصت نویدم اذهعم ردنوجما یسلدیا رابجا هنید هدأت كنودم نالوانونظم یفیدلوا



 ۸۱۱ *& سدح هدهقوتح داوم

 كملیب هديا سبح كرهلبروک قبال هناراحت کلب هسیاشمر و تیس هنعاض كفل وشراقهلبا
 ۰ ر ولوا تدصم

 كلذك هدكنویدم نامی هبدأت نهیصخش قوقح دلوتم ندمرج هدام یجن ۷
 ساح یهدرردقت و ارز ۰ رد هدکیازیوحم ینسبح نیزسقلوا جابتحا هنابنا یرادتقا

 نوجا یراملیهلوا یبح كرلنالوا لالاب لوئسم كنوناق زکلای ٠ ردممتم یازج رب

 ر هدنقح رانا ارز . رولوا بسانه و رعت یفیدل وا جاتحا هما كس را رادتفا

 یرارادتقا ههیدات ینهصخش قوقح دلوتم ندمرج رک | ندننجهمهلوا لباق یتسطت ازج

 . زمشسود قفاوم هتلادع یرالدا سبح هسيا زلوا ترا

 . وبات لوصا

 یرایر تیادب هلتفص یسیر ارجا هنسبح كنویدم هجنچوم هدام یمم ۱
 ..درو رارگ

 ر نالوا لداعم هسح و OEE هحنج و ندیا بلس یهصخش تبرح هجرت

 ماراتنآ یسح ناغو رب زا اهد رد زر یفار هری دب تفس را و
 كسر اا تح نوح نید نکا زدنا اضقا یلوا قحال E مکح هئارج ندا

 . ردا توعد هدیراروذم ضمب كو یک ینیدلوا قتطنم یر و دارق

 ندنرافرط ندنیدلوا زب و فانتسا عبات یناررقم كنسیر ارجا الوا هک هلبوش
 صوصخا .زالوا لباق یححصت ؛راربسف شاک ای ینوناق یو « كرلاطخ قج هلوعوقو

 كنيناوق نالوا دوجوم هدنقح سبح نوجا نیدیسالوا عبات هنسهقام كزبع ةمكحم
 سبح نوجا نید . رریدا باجا یریسض هدنروصر, درطمریغ هدنف رطره كتکلع

 سدح . ردلکد تراسع ندهلتسمر طس تیاغ یک یسهظحالم كنوناق مضاو یرارق

 كنويدم هلجزا .رولب هوا ذاا هرکص ندنررق كئاصوسخ ضمب كزا قحا ءیرارق

 نبنا وقمومعلاب ناه نوجماكنا .ردلکشم اهد ندناشا یتح ساسا کلب «تاسا ی رادتفا

 كنویدم هدلاح افا مدع یهب موکح ربار, هلیا هلئسم ساسا هسبح یک ینیدلوا هدهبنجا

 زالوا یهایو فاننسا لباق هداحره كرارقوبو قلآ هرارق تحت ینکج هلي هلیدبا سبح
 .رديللك مزال یسلوا زی لباق هسیا



 یسهعوج یمهنلوک اف قوقح 3€ ۲

 .نابعآ هدزوا قلوا نوک رب ناسقط قالطالا ىلع یادم سبح نوجا نید نوناق

 یسعا نیت هعطف تدمر, نوجانسمأت كنود مومعلایلع كنوناق (۱۳6 هدام) روسدیا

 هدیسلدیا سدح نوک رپ ناسقط نوجا نادر زستما كيویدمرپ اریز .ردلکد بسام

 یسادیاسبح نوکر, ناسقط كنوبدم نالوا غلاب هرادقمرب مهم ید یک ینیدلوا لداع

 هدهسنارف هلحزا هدرانلود ضمنا سبح تدمر ن راس .ردلکد یفاک نوجا دصقم نیمأت
 ییعادح و توات هسیلزالوا ےہ .ددنلاوا سانت هلبا نردرادقم یکی یداوا
 . ردیالدبا ضيوف هماکحریدقت هلنطرش كماعاز واج

 قافلا هتباسح تلود «سوبح نویدسم هحنج و.یسهدام یجح ۱۳4 كتقوم نوناق

 . ردمزال كئدیا هشاحاو

 نوناف یلوا ادو دا ليات ینکح نوناق نالدا عض هوا هبنوناق هداموب

 هدتیروبم عیدوت هردم هناخسبح یتسهتف كننویدم نیسشپ هجور, نیاد هحنبحوم
 .ردلکدامو زمتلادع یتالیدعتو كنوئاف .یدیا

 ندنکیدادبا نیحأت نوعا هظفاحم ینسهصخش تعفم كاد نسح نوجما ند اریز

 هل رانیاد هقیبضت هلباسبح نان .نمهیدیا لیمح همومع فراصمییدتیا مازاتسا كسبحو
 هبهداعلاقوف قرط امنع كروک ذمقح نوجماقلوا عنام هنیرلغا تمجارم هجزسطابتحا

 .رولوا بدانم یطوط بات هطئارشو تادیدح ضءإ یک تعجارص

 ارجا ندنکیدعیا لوق ینملیبهلبدیا لاہما باجحمالایدل كسدح نوجا ند نوناق

 ین ربنص دلو « قلهتسخ ) هداعلاقوف باسسا . رد و یتحالص لاما یویدم كس ر
 رو هر دا اا ینارجارحات راف سا هدنفح نوم ( ین ی اوج های

 .زردیا بالج یتتقد رظن كنوتق عضاو

 ر: رد زاہد رقم ہر مسن م

 ۰ ردهدکلدا دا دعت هدنسهدام ی ۱۶۰ كتف وم نوناف ران الوا نومم ندسح

 .ردشملدبا دع نوصم ندسح قرهلوا یب.ط رادالوا ل .ةم ۳۹ - (الوا)

 اهدهنیر, یریبعتریغص نوناق .ردلکد زر اج یسبح یخ در تنالواهونهمو نونجم «ریفص - (اينا)
 رولوا بسانم اهد «یدبا هشا هيا را نیعم نس رب یمبیع وط اهد «یدنا هالا وف ریبعت ر, حضاو



 ۸۱۳ ۶ سيح هدهقوقح داوم

 كمکو لصن غولب .زاک مزال یماتخ هدنشاب شب نوا اقلطم كتواص رود ارز .یدیا
 ذاخنا طرش یلاکا ینشای مرکی نوجا سدح نرناق کلب ؟ ردقجهلوا ترا هدنروضح

 .ردمزال كاد اتابثاو اعدا هرهمکح ر وصح هتعوتنج «تواصیه .رولواقفاوماهد ها

 یتیدلوا تداعندرامک كروماه . سهلا ب توج توام تا ابو

 كتاب ینیدا | كنهمک نالوا مدختسم هدنلود روما هدنالعف ندنکیدعا نیمت نوناق

 یما"ترجا « زّومام هوا هدکندا قو دعاس تاک كرا رو یاب نام

 : ردهدکلدبا دع یداع ربجا هسیا روس و ارحا هبدعاه تافقو كر هلی ر و

 هدنراتوسغ تدم كران ا:یتمهاو تک ازنكعتوم یرلکدتا لاغشای ر ءنوناق

 3و نوصم ند-دح ها-وزرآ نمأت یسمالاق لطعم فر ET عفانم

 قلرغ 1 رظل هے هم هجو كنهراب یراقدل | یرلنالوا هبا راتالوا ا ندنعیدل وا

 قیرف هلیرابتعا تمدخ یرلکدتا افاو مقوم یراکدتیا لاغشا بوبالوا یتطنء كما

 .رد.زال كا

 ینغج هلقاب ل راظن یداعرمجا هنی راکناه 6 وات هرلنالوا مدختسم هدنلودرومایناه

 مادختسا هدنمض اقا یسهساسا ف ظو كتلود E .ردح راخ ند زم وضو م قق دن

 E كلج دود یا هیرطت رومام هر تل یا
 . دواوا سام یفاب با ظاهر

 كلج وز ««ع و رو ثال وص اهدناص و خ ادعامند هم هحنج وم هدام یب ۱ — (ًامبار)

 قرفام کهدنسهرا ابرقا . رداکد زاج یراسبح نالوط ندنتید نالوا ےک کک

 یتح . نمهدیا قفاوت هوم عفانمو قالخا هلا كمربتک هلرب هازالباقا هليا سبح
 هرشمهو ردار و عورفو لوصا و كنجوز هلبس رب چیه هرهدک ورايا اهد نوناق

 دحا نکیا قاب تجوز هصاحاب .ریاک مزال كمەتا زوج یسح نوح أ ند هدهدنسهرآ

 اهدرب هدنرهرا قنرا یم ادا سسح نوجا ید هققن دناع هرکید كنجوژ
 . ردهشوهک ینطابترا کارا اط 0 باس یلوصح كىرشاعم نسح

 یی ارق باقم

 < عورفو لوصاو هحوز ها جود هدننمض یبهظفاحم كن هم ومع قالخا هدهساارف

 هحردو وو ¿ نکو هل هااح و هزبت و هجومع كویب و هلاخو ءزت و هجوم « هربشمهو ردارب



3E ۱ 6یسهعوج یسهتلو اف قوقح  

 هللا جوز « نمهنلوا قبطت سبح نوما نوید کهدنسهرآ رلنالوا ی رهصو تبارق

 مومعلالع طقف ۰ زاسهلوا سبح .دنامز ینبع نوسلوا نوجا نيد یر ولو هجوز
 .ردشماملوا دع نوعم ندسح نا

 و

 نوجما قيضت هليا سبح الوا .ریلک مزال قماوا هبل یلیبس كنویدم هلببس ییا
 مزال قالطا ضارتعالا یدل هسا شندا سح نوبدم كر هدا تیاعر همساص ناعم

 ینوبت كتهجوب هيا شلدبا سبح نویدم نیزسقلوا غابت همانراطخا اضرف .ریلک

 .ردبا باما یسهلح كنودم هدنردقت

 هدننج-یاننا ابو لکدزت اح یسح كنویدم سا EEN تیاعر همسا ص اا

 .رولوا لباقیسهلخت هسیاردیا بط یلبس هل كنوبدم نادایوردیا نرد هیدأت نودم
 رارق هجهمکح هتنالطب كسبح هدهسنارف .ررو رارق یشر ارجا هده لح
 را رک كي و دم ندمع تعام ترد یارک یتهزآ هدر دق ییدلرو رارقو رولیریو

 . ردلکد لباق یدح

 یررقم هقوقح هک اه لوما

 مس یفایصم

 گیس سحر
 عبرت سس



 یداصتقا مسق

 تساعاصا

 تایسانم کا قتسااتسا هللا هبرادا روما

 حاضرا لباق مع هللا ماقرا كيههرادا روما هلا هععاجا تاح « رللود مومعلاب ناه

 ناشبلاج نوجا كتا هدافا ًاددع یتیلاعف ةرع تنتامش نانلوم مهم قوج زا و نالوا
 یسفاع اك ەر رک دم تا وم نالوا م یرهزاد یتا ا

 چیه ت داخلا E كرلەسسۇە للف و . ردا توحو هدفرط رصع كوص

 نانلوا مظنت یمی « تامدخ یراکدتیا افا هکرولالک ا ندنسمالوا مقاو هدفرط رب

 تموکح ردا تانا درد یک ینسهاو مور تاتو رو م را

 قشستاتسا رب ءدنرادص هراد ةوالع هتناسّوم لسق و نالوا دوجوم اساسا ك
 روما كقتستات- هدارص و ینردنواو هرزوا كم لکو سسأت یسهمونع تیردم
 .ردکر ک هسالوایلاخ ندهدناف یماطعاتاحاضرا ضعب هدنقحلور ییدتسا افا هدتاود هیرادا

۱ 

 ندنرظن طق یرلتعضو نالوا یشراق هتموکح رئاود رکید كنرلهرئاد قیتستاتسا
 مدع هدیرلیضعب یی وصا تو «تاموکح ضمب هدصوصخ و : رددوجوم زرط ییا

 لوبق امام یرکید هد «یرب ه ندزرط ییاره .ردراشما حج رت یناوصا تیزکم
 یاوصا تیزکم . ردعقاو عبطلا یخو یسلوا راتخا زرط رب طسوتم قره ولوا

 هدتسن ینیدنولو یدام ناکما هشاصحا تامولعم دناع هراود هک هدرلتاود ندیا لوبق

 تامولعم و مظنن هجهروک ذم رادا هنیرالودجو مج هحنسهزک رم هراد قستستاتسا

 هسزاوا چیه - هدردق ینیدلوا شثدیا عج ندنفرط تاماقمو رثاود رکید همزال



 یسهعو#م یمهدلوک اف قوقح ۷ ۰

 هدرلتل ود ندنا لوق یناوصاتیزکس مدع .رارولا وا قیفلت هحنسهراد قیتسناتسا رللودج

 و را هبمس روک دم و راردکلام هس رل هبعش قشسااتسا یر یا راود یا هسا

 تیزک مدع قحا . راردبالاغتشا هه ییغودندیغود هاب راقتسنات- اكن هر اد یراقدلوا

 یعوصخ ییەرادرب چیهو نالوازاح یتهامیموع « یخدهدکلاع نالوا یعرم یلوصا

 هنجاق رب دوخایو هراودمومعلاب هلی رابتعا یسهبموم تنه طقفو نما رادهئالع هدر وص

 (ردندهلحو یرلقتستاتسا همومعتافوو تادلوت ءسوف ) نوجا راقتسناتسانالوادىفم

 ۱۱ یا تن اصعا رونآ :رودوجتوم یسهمش_یننناتسا رک ر رز شک اع

 ربهاجو هزتلکنا « هسنارف رکا  یداباقوس هتهج یلوصا تیزکم ارا یراتلود

 ۳ ی تهصوصح راود نالا یلق رك كشروما قنات ۰ هعقه
 هلی راتموکح ایوانمدناقسا ودود کاو تینا وصا تیزک سرب یتصالا هدنروماقتسنانسا
 لود لوصا رم را یصا ہے اوا حد هدالاساو اسوا املا . زدناتسراخ
 . ردشعلوا

 ةيصوصخ تیهامرب تنهناصحا "عام « قئاس مهم كلا هلوق كنلوصا تیزکم

 هدنص , مخ قیتستاتسیا یرلملوا اها هدنرصر یا هلیدابتعا یسعلوب راح یهبنفو هبملع

 ینیدل واهتسداو هتدوح و كنم دحتبم و ن رومام صصختمو كلام هبهلم وهب رظن تامولعم

 یلدا هدلآ اع لر و ىجا كهداف نالوا لومام ,ندفتسناتساو

 . ردعاق

 هروماروت دمو صصختم «هرادر ندا لاغتشا هاصوصخ قرتسناتسا فرص قم |

 ا قدسناتسا یصوصخ یدل تند کس مدع هکویلاح . یاب هلوب رو ام لشیر, وا

 دک د طوب هدهجرد یجنکیا قوخ ز؛ نوجما رومأم كنیروما قیتسناتما یلوصا
 نالود ندبسو . رالف که ینسلردشاب صصخم هلع ءانبو . ردا جاتا یبسلاق

 مامهاو تقد هدهجرد ینیدلوا هدلوصا تیزکیم هقبتستاتسا هدنسهرناد لوصا روک ذم

 . ردطو لا یسعلوا

 یدیحوت كيهناصحا فلت تایل «یعج هدزکم نیع كرلقتستاتسا «هقشبندنوب

 لزتت یفراصم كتموکح هانروص وب . رلبا لصاح ید یناکما یغارفا هلکشر, ییناخیمو
 رلباصقانت یخدینااظو كناماقمو صاختا ندیاراطحا یناسا-ا قرتسناتسا یک کج دیا



 ۸۱۲۷ ¥> یاتسانم كتيتساتسیا لبا هرادا

 نانلوا لانغسا هدنراشیا باسخو دادنت مولا « یدناوف كنلوضا تیزک يطأ تاهم

 یطئاسو لیقوب .ردشنهبا دیازت هدنروص مهم هباینشک ثهکیناخسو هام طلاسو قف
 هبراشیا قنتستاتسا هدساقم عساوو هدنروص یماد قحا كما هعیام ءدرادقم هلضف
 قنتستاتسا مولا هرو ذم طئاسو هک ولاح . رلبالوا نکم نوجما هرتادرپ ناديا لاغتشا

 «قردلوا ند هلم طقاتو لشق و . ردمدكملاا نشأت راهدناق ترتخت نایاش هنیرلهّرناد

 یراهنک ام دادعت و قیرفت « عج كلرحتم هللا كيرتكلا هصاطابو ىراتل ا مسق و برض
 ییروما دادنت هدریدق یرلکدلدبا لامعتسا هدنروص رب ییا رلهنک اوب . ریلسهللوا رکذ .

 هرار دنا شقق هدتسلر مهم ید قراصم هلا تفو نانلوا فرص هدصوصخوو نوه

 هدهدنجخا كلام ید هنس تموکح ینالود ندیابسا نالوا دادعت لصفت ر هدالاب
Eزاد طا یلوصآ تبرک م هدرومآ  

 هب یظودندییغود ظقف لکد هتراظنر یتسهموم تیریدم قتستاتسا هیاعءانبو شمررو
 ردشلا طور هیرادص ماقم

 «هدرارهش ضمب هلراسالو ادعام ندنرتاود قدتستاتسا دناع هتموکح هدراتکلم ضمب
 را راد ون .  ردزاو یریاود یتتسناشا شدا سات نوجنا یراهرادآ روما یدک

 نا ویدْناع هت هبا روما هلیراششت یدنک ندفرط رکید نانلوا ما هحتموکح ندفرظ رب
 قجنآتالکشت رب مان شلریتک هدوجو هدلویوب طقف .راردبا لانتشا هياهناص>ا تال
 هققطاف . ردلخاد یخد اینالآ هدنام و هک « رددوجوم هدتکلم جاق رب دود
 لاکا هدهسور و ٌهداینالآ زکلاب ردق هیدمش نالکشت ینلخ رتاود قنتتتاتتا

 قتتستاتسا قلروطاربعا ندیا ماددختشا رومأم زواختن کی « هدانینالا . ردشفلوا
 یرتاود قرتستاتسا هجم ربا یخد هد هادتحتم' تاموکخ مونعلاب ناه ادغام ندنتسةرتاد

 قیتستاتسا لح ید هدرهش ویو قرق برق ناه ادغام ندنو ۰ رددوختوم
 ضضختم شمش ندکلسم یتهفاک دناود روکذم . ردشملوا ستات قاضش
 قالبکشت قیتستاتسا هدتنابقم غساو موتلاع . راروئلوا هرادا ندنفرظ راتعقتتناتسا

 لیقوب ۰ رددبال یدوجتو كرابجقتستاتشا ضصختم شمشیتب ندکلنتم نوجما كن
 ینیدلوا دوجوم یراهرئاد قیتستاتسا هیدلب هدرتلکنا هکردیالود ندننادقف كرارومأم
 قتسناتساهدلن .ردکلام هبهننسوم رب لوو یرهش سراب زنکلاپیخد هدهننارف ۾ 9



 یسهعومت یبسهتلوک اف قوقح >> ۸

 تاود ندیا برقت هدایز كلا هیاینالآ هدنصوسهخ كا غارفا هلکشرب لمکم ینالیکمت

 یرهرلاد قیتسناتسا ىلع وبا .رددوجوم ینالبکشتقیتستاتسا تایالوهدهسور .ردابلاتبا
 ندنرلهبعش قتستاتسا نالوا فاکم هلقع وط یراقتستاتسا كنبروما تراظن رب زکلاب
 نالوا لخاد هلومش هریاد كقنتستاتسا یرلهرادا قیتسناتسا یلحم .ردمزال كما قیرفت

 لوغشم هلبا هناصحا روما دبا هنراظترب زکلای هلتهج یرلکدتبا لافتشا هلیا داوم نوت

 قتستاتسا ىلع راردلقرف هد هلیرابتعا تسهام ندنرلهرتاد قمتسناتسا هه زکر رتاودنالوا
 هرباخم و سام رر یاد زسهیش ییفل فلاظو مسقت هدننیب زکر راد هلبرلهرتاد

 . ردمزال كاریدتا ررقتو مظنت هلیقرط

 ۳و نا لتفت یرهزانا یتسلاسا لح داع تایالو ضد هدراهتسءهلوص
 O e نالوا لکشت تسدرد 4 رانوب روت

 . ردمز ال یمظنت هدزرط ر هاشم

۲ 

 كنهناصحا تاققدت الوا : ردترابع ندمسق چوا یتئاظو كنبراەرئاد قتسقاتسا

 كرالودج الان <( یبالما كرارهلومروف ) یتسطت كنهیاصحا تاقبقدت انا « یراضحا

 هجاتحا ندتفرط راتموکح زکلاب زسهمش «یتالمع یراضحا كنهیاصحا تاققدت
 ا رو ا واوا یی یوا تانک اه
 هتموکح یمهفظو یشراق هتموکح كنسزکم هاد قستستاتسا هدنصوصخ یراضحا
 یناعلاطمهدنص وصخ تالنکشتو كما تن واعم هلی دوصیما رجا تافیلکت دا هب هاصح |تاققدن
 كبریدم یسهرناد قستسناتسا رب كجا ارجا هلیامز و تقو یتافلکت لسقوب ردکمردلم
 لاتحا بلغایسلوا مزال هدیرابایریدم قیتستاتسا .رلبا لیکشت یر, ندنغاظو هجىلشاب

 . دهد روح كما ماها هن رلعلوا راضحا هلو ندهعوا دكراقتسناتسا نالوا

 هراقتستاتسا ضمب هدهلثسم رب ناعم هرخ الاب هدیولوا لاها هلستقو تهج و اریز
 قترا «هسرولوا كجهليدیا ما یمظنتو راضحا ناه كرانوب نامز ییداروک موزا
 هدافتسا ندرانوب هلع ءانبو كمربدشش یراقنتسناتسا بولطم ندنفجالوا شمع تقو



 ۸۱۱ S&C یابسانم كقىتستاتسيا هلبا هراذا

 كنبراضب ندا ودنالوا كلام هراحةت-تاتسیا صصخت هققلا ف .زامالوا نکم كما

 فلتخ هجر وک م وزا ءراقتستاتسا ضءب لباق ربغ یسلدبا هدلآهللع ءانیو شماعلواراسحاهلتق و

 ی راالماتروص كرانو بور دنوکرلهمانلا ۇن نیه هن-هنلم تاموکح خو هیوا « تایالو

 طی [رهاظ یک كیا ما یتنسالما هدنفرظ تدم رب هصقو نعم نزسکعا نیصت

 هلتقو یراقتستاتسا «هلتروص وب : ردمقاو یراقدنولوب هدنکلادقاص لسوت را
 دوک ذم كنهرئاد رب نالوا ندنسهلح یئاطو اساسا كما راضحا هدنروص رب یملعو

 لمح ههل تاموکح ناو هدننودام یدنک یتلوئسم دلوتم ندنسافا مدع كفاطو

 همزال تاراحتما و ادنتسم هننمخت رب قالساط اق كرامانلاّو- نالوا ناسرا « ییا
 كج هیدیا هدلاهدننسم راد طفا مش وب ۰ ددیا جاتنا"ییراع واوا الما نیزستفلوا ارجا
 اریز ابا باجما یمهلوا دع یراع ندهملع تمق ولردیه هدتنادب اهد هسیا كئارغ

 . ردپچدب یفج هسهنالبوط یعاق را قدنسلاتسا مهلت

 قبطت كنهناص>ا تاققدت نیملبا لیکشت یتسهفیظو یجنکیا كنیرلهرباد قىتسقاتسا

 هجردو هعون كشا بوباملوا ارجا هلتفرعم ءروکذم رثاود زکلاب نامزرب چیه یتفک

 .ردنق وتم هتسهرتسوک تمه كتلم نوتو اینک ا یخو هنربغ كراود ضمب هرزک هتتمها
 . ردیا لمحت تفلک رب هدارفا رک هرتاود نالیدیا تمجارع هشنواعم لر عیطلاب و

 . ردلباق یغ كمربتک هدوجنو قتستاتسا نژقهلوا رابتخا رلتفلک لسف و هققطاق

 راس نوجما یسهلمبهدیا تمدخ هنلاع نافرع ولع دل رک ءهنا ودهلرک كسرادرناد قتستاتسا

 قتستاتسا ندا لکشت ی هماعءان ۰ ردمزلا یشلو هدهعاد تنواعمو تمدخ لرناّود
 كراود مومعلاب نالوا قجهللوب هدنسوشراق یلاطم هدنامز رب نیش كنسهموم تیریدم

 همومع تیریدم « هکراتوسلوا نیماو ران وسامرافح ندرطاخ ًافطل یهطقن و یاسر
 رفقا 14 تر او فسا ا هر کتواا ا
 رلاود « هدارمص رب یفیدنولوب هدحالس تحن كنیرومأم قوج كي مدنساننا فک برج

 قرهللوا رظنفرصندهماصحا تاققدت كج هلس هلکهدوجو هلبا راتههدساق» ویو كتا ود

 . ردقجهللوا افتک | هلراقتستاسا كج هل هلک هلوصح هلتحز زا "ةسن

 ندقتستاتسا رانوب « هکرد (500000۳ ) راقتستاتسا ىلا « راقتستاتسا طسب كلا

 .راریلیربتک هدوجو هلتروص لقت ندنادوبق نالواشعالپوط هوا هلرهلینهزوک هاغرب هقشب



 یسهعوم یسهتلوک اف قوقح وپه ۰

 هاد ندیا ارجا هلبتقو یءهروک ذم تادوق ىل تهقتستاسا ماقرا ندنادوق وشا

 تادوقروک ذم هددوخایو ًاتنفوت هناملعتكج هایریو هجنس هيم و# تیردم قتستاتساندنف رط

 قیتستاتسا هبیرغود ندیضود هلیئروص قهلوا عیدوت هنیرما یدنک نوجا تده رب
 دام تلدوق اساسا تاج . ریلاوا ارحا :ندنفنطر یی فر تدم
 «یراقتستانسا فیلاکتو تاموسر « هلام :الثم .ردلخادهب«صزو داوم مومعلاب نلکمزال

 تانسوم, هم اب ندیا .لوق ضاخجشا ۶ راقتیتاتسا.دناع راو وادا دوما فا راود
 . یراةتتسناتسا ( ا هزحمااراد « هاخحسح « هاخهتسخ)

 كع هدلآ یادوف قج هلوا رادم هنمیظنت قتسناتسا نیزبسقلاق لحم ءراتفلک كوبوب
 كرانوب هدننحیمظنت كرالودج فلتخم نلکمزال هدهرادا روما .دقیرط رب رکید نوجا

 « تافو « تادلو ۱۷۵۰ . ردسعلوا تار هدزرط رب یلشیرولا ناص وصخ قىتستاتسا

 هراهفرو یربا یربآ طقف «لکد هرتافد هیرغود ندبغود یناعوق و یک او ناکم لقت

 ندنرلیدنک هنیراهدناع راد راهقروروک ذم ارز .ردعءماج یشاوف كوو هدیابو كّمادق

 کرم راد قىتسقاتسا نوجانامزرب تقوم و ندکد سا اه یتمدخ نل هلک

 .ردنکمیخدیمظننقرهلوا هخآ تفح ندتیادب اهد كرلهقرو روک ذم .رلریلیبهلل وا كرت

 هرخ الابكراهمانلاوس نانلواسرت هایدصقم ییزوت تالوک ام ابو یندعت كراوک ریو فلتخ

 ر رګ رب ردقبهجردرب هدنسهیاسیسهلوا عیدوت هنسهزکص راد قتسناتسا دادعت یارب
 لصاح تیقفوم هل کما هدلآ همهم متن كجهلب هوط یر كنسهلماعم سوفت
 تمدخ هندسآ ًابیرقت كنیرادقمسوفت یخد هدهبنامع کالا هک لاتحا لوصا و . ردشلوا
 نالوا فتوتم هنامز یخ اهد یبارجا هلتروص رب مظتنمو هه یرفود ندبیغود و رلبا

 نالوا دارا هدراربخ و لع هدلاوحا یک وب . راتوط یر كنمهم صا سوفا ریرحت

 . رولوا عسوت هلبدصقم كما تمدخ هنعفانم قتسناتسا فرص ايك رللاژس

 لکشت یتقبط ةحاس كيابسوت لیقوب یراهقرو جاودزاو تابفوو تادلوت هصاغماب
 اوتحا یراهاوس ماطر, نیهمناباجحما یسشلوا دارا ًانوناق راهرو روک ذم هقبقلایف . رلیا

 . رايا لیکشت یتامولعم مهم لا ا یا تراوپ هکردیا

 یلوصا ( منصة ) هینادتبا تاقتفدت ینیعاسم هحاس تسد مس كا نوجما قستستاتسا

iye ES,2 اف لاممتسل نواب ناساوجخ ,ةزشنقاتسا  



 ۸۲۱ یابسانم كقيتستاتسيا هلبا هرادا

 تالوصح و تمنصو كلم « سوق . ردنراع ندنسعالبوط هلیراهفرو لاو یصوصخ

 هدنامز رب دود و نعم یک ینیدلوا هدننالماعم سوغا ریرحم هليا یراقتستاتسا هعارز

 مقاو هدنمیظنن یراقتسنات-ا نداعمو تعارز « كرک « هيل ٌةئاصحا تاقیقدن نالبیا
 نانلق ارجا هدرانامز یداتمو نوزوا « لکد هدنامز رب دودو ناعم یک ینیدلوا

 . ردلخاد هایم و به هیدایم ا تاقفدن

 یورو تعسو كنامولعم كج هلببهلینالبوط .دهیاس وب كرک « هیادتبا تاققدت
 . رایا لیکشت ینسهیاف. كقشنتاتسا, هلبوابتعا ىا و كنسهماعم ناعود  هلرک

 <« عبط كراهقرو قجهلوا دادعت هلتبسن هنلوصا هللا تاققدن « لوصا وب قم آ

 كارك « یک کیدلبا جاتنا یفرصم هلضف یالود ندنناضک یم رارکتو ميزو « لاسرا

 هداينانآ هرزوا قلوا لاثم .ردهتسیاو هنسلرتسوک تمه هاضف هحیلاها هک رک هحتموکح

 یرومأمررحتو دادعت زوی شب نوجا سوقا كيب زوم رهب هدنسهلماعم سوفا ریرحت رب
 هنسهلماعم ر رحنو دادعت كنسهلط رلفنص كسکوب و كراملعم « یفیدنولوا مادختسا

 دادعت و ییدلدبا لیطعت نوک یا دوخای رب كرابتکم ءرزوا كعا نیم ات ین رلک ارتشا
 كنفراصم دادعت زکلاپ اخر هنیرالا تمدخ ًايرخف یمظعا ممق كنبرارومأم ریرحتو
 تاققدنمدهیناع كلام یالودندبابسا رک ذلافلاس .رپایب هلیرتسوک ینیدلوا غلاب ءرلن ولبم

 هلاتتاقیقدنو یریخأت قوچز آ كایدمش كاتیفکیمیلغ" قرتستاتسا هرزوا یلوصا هیئت
 . رايا باحا یججرت كل وصا

 تعرس یرلهقرو لاوس هدنرردقیمظنن قتستاتسا هرزوا یلوصا هننادتبا تاتقدت
 لاو ون . رولببهنلوا كورت هدئروص كجهدبا اطعا تامولعم یلفارطا هل وپس و

 دق هداروب ینغیدلوا جاتح هینکلم و هیرحم تدمرب نوزوا یمیلظنت نح كنمرلءهقرو
 ققدت ندنفرطهرئاد نالوا رومأم هنعج كرلنوب راهمانلاوس نان وا الما . |هدیارکذ و
 لاسرا هک ی راد قشسلاتا عرس هنر نکع وک ا الا

 .راردنلامولوا

 هدنناقیشحت هطباض ايو ةدنلئاسم وکرو كنامولعم نانلوا بلط هدرهمالاّوس

 یلامحا یشلوا لامعتسا هدناصوصخ نالوا هننررض كقلخ لف و رتاس دوخاپ و

 هلتهج یيدلبا دلو ین-هکلچت یرامهمریو باوج وغوط هرالاوس نانلوا دارا كنلاها



 یس«عو یسهنلوک  قوقح ا ۷۲

 نیرومأم مومسلاب ندیا لاغتشا هللا یمیظنت و دادعت « عج كنیراهقرو لاژس هداینالآ

 یرللا هظفاحم اف هزنکارت یعطف هدنقح رامس-ا جردنم هدرلهف رو و دم دارا ود و

 جارختسا ندنراهقرو لاوس هروک ذم رتاود و نزومأم ۰ ردششلوا داحا لوصا

 هلهج ور ېه هدنرهصوصخ تاح هدهو همسر تابح هب یامولعم یصخش یرلکح هدا

 دقه یانعم رب چه هقشب ندددع رب هدن راغا قتسااتسا رلدرف . رلنعهدیا ا

 شا ریدلوط نککنذنرالا تانیراهرلادسوفن هلبرازکر م سیلوپ یالوطندییسوب .زاردناکد

 یرارتفد سوفت درجوم دوخایو مظنت یرلرتفد سوف هدافتسالاب ندنراهقرو لاوس

 ندزهلوا ترشابم هسوفن ریرحت هعفد یه تاررقم وبشا "ردعونع ید یراما حیحصت
 یدصقم یسالما هدهحض تروص ندنفرط یلاها كنيرلهقرو لاوس .رونل وانالعا لوا

 سوفا ریرحنرب هدهینامع كلام هیلع ءا . ردراو یلخد مهم كرارق وب هدنصوصخ نبمأت
 یلاخ ندهدناف یذاخا رارق ر هدزرط وب یخد هجهبنس تموکح هدردقت ییدادیا ارجا
 ردکرک هسلوا

 قستستاتسا ارکوص ندکدتبا فطع رظن رب هننالماعم قسطت و راضحا هلراقتستاتسا

 قحا . زروبلک هتىفک یمظنت كرالودج ینمب هنسهفبظو مساو لار یحاجوا كنیرئاود
 هکنوت تاود راود کد بولوا دات نالا هک سس و قدسااتسا فرص تهج و

 بقعت هدزههلاقمو ارز .ریااق هدنجراخ یدودح كرم هلاقم هلتهح یرلکدعا لاغتشا

 رظن هنناسانمقجالوا هبا جراخ كنهممومع تیریدم نالوا لیکشت یی « دصقم زمکیدتا

 هل هتنواعم قجهلوا اغا هحتلود راود راس یتلاعف كنهروک ذم تیردمو بلج یققد

 کک ت 01 . یدیا ترابع ندکلا هنارا ینغیدنولو طوبص و عبات هدراهحرد

 هدندزن هراس راود مومعلاب نالوا رادهقالعهدباب وب « كنسهموم تیریدم قیتستاتسا

 . ردم نایاش «یسلوا تاوپسو لوبتنسح رهظم
 روتقود یھ رام

 مگه« ومسم و و موز وا مه نوع
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